
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
Data: 7 de maig de 2015  
Inici: 19.50 hores 
Fi: 20.00 hores 
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
President: Joan Castaño Augé Alcalde   
Vocals: Júlia de la Encarnación Gómez Regidora 
 Isabel Coll Roig Regidora 
 Ramon Oriol Grau  Secretari municipal 
  
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica municipal 
 
S’excusa: Joan Muntal Tarragó Interventor 
 
Ordre del dia: 
1. Proposta per a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment i reparació de la 

flota de vehicles municipals. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. PROPOSTA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni és propietari d’una flota de vehicles de diferent tipologia, 
marques i antiguitat, adscrits a determinades àrees municipals i necessaris per a la 
realització de les tasques pròpies del personal d’aquestes àrees. 
 
Per millorar el control en la despesa, l’any 2012 l’Ajuntament de Sant Celoni va decidir que 
el servei de manteniment i reparació dels seus vehicles es prestés per part d’un mateix 
taller. 
 
Tramitada la corresponent licitació, el contracte per a la prestació del servei es va adjudicar 
a un taller del municipi pel termini d’un any, prorrogable per un any més. 
 
Atès que les condicions de l’actual contracte no permeten una nova pròrroga, a proposta de 
l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, en sessió de 19.03.2015 va aprovar l’expedient per a la 
contractació, mitjançant procediment negociat amb publicitat i tramitació ordinària, del servei 
de manteniment i reparació de la flota de vehicles municipals. L’expedient inclou el Plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el 
contracte. 
  
S’ha publicat un anunci al Perfil del contractant de la pàgina web municipal i a la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, fent pública la licitació. 
En el termini reglamentari s’han rebut 4 ofertes per optar al contracte, les corresponents a: 
 

Neumáticos Sant Celoni SL  
Autocenter Paddock SL 



Talleres Mecánicos José Amat SL 
Mecánica Salvador SL 

 
Les ofertes presentades s’han valorat tècnicament d’acord amb els criteris continguts a la 
clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
A la vista de l’expedient, la mesa de contractació, amb el vot favorable de tots els seus 
membres, emet DICTAMEN proposant a la Junta de Govern Local:  
 
1. Acceptar les quatre pliques presentades a la licitació del contracte del servei de 
manteniment i reparació dels vehicles municipals, i puntuar les ofertes al següent tenor: 

 
Criteris Neumáticos 

Sant Celoni SL 
Autocenter 
Paddock SL 

Talleres 
Mecánicos 
José Amat SL 

Mecánica 
Salvador SL 

Preu mà d’obra (fins a 70 punts) 70,00 58,80 56,00 40,32 
Descompte peces i recanvis (fins a 20 punts) - 15,00 20,00 10,00 
Preu revisió preventiva (fins a 5 punts) 4,47 5,00 4,21 4,74 
Preu test anual de seguretat (fins a 5 punts) 3,97 5,00 3,45 4,39 
TOTAL 78,44 83,80 83,66 59,44 
 
2. Classificar en primer lloc la plica presentada per Autocenter Paddock SL en la licitació de 
referència i requerir la mercantil per a que presenti la documentació justificativa de complir 
els requisits de participació i de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, i constitueixi la garantia definitiva corresponent. Aportada aquesta 
documentació i constituïda la garantia, i si són conformes, adjudicar el contracte de 
referència a Autocenter Paddock SL d’acord amb els preus continguts a la seva oferta. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present acta de la que 
jo, la secretària, en dono fe. 
 

L’alcalde,      La secretària, 
  Joan Castaño i Augé     Anna Puig Soler 
 

 
 
 
 
 
 


