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CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT LA MODALITAT DE RÈNTING, DE 2 
VEHICLES TIPUS “UTILITARI” PER A DESPLAÇAMENTS DELS ENG. Expedient 03/2020 
 
R e u n i t s : 
 
D’una part, el senyor Óscar Sánchez Ibarra, president de l’entitat pública empresarial local 
TACDOTZE. Està assistit pel secretari del entitat, Rafael Orihuel Iranzo, qui actua com a fedatari. 
 
D'una altra, el senyor Juan Nicolas Magriña, major d'edat, titular del DNI 46634358H veí de 
Vilafranca del Penedès, domiciliat al Carrer Jaume I 8-10, i amb codi postal 08720 
  
 
I n t e r v e n e n: 
 
El senyor Óscar Sánchez Ibarra, com a legal representant de l’entitat pública empresarial local 
TACDOTZE, representació que ve derivada de la seva condició de President. Es troba facultat per 
a la signatura d’aquest contracte d’acord amb l’article 10 dels Estatuts de l’ epel.  
 
El senyor Rafael Orihuel Iranzo, per raó del seu càrrec de secretari de l’epel TACDOTZE, per tal 
de donar fe de l’acte de celebració del contracte, d’acord amb el que estipula la lletra i9 de 
l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març l‘article 113 del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març. 

 
I el senyor Juan Nicolas Magriña en representació de COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE amb 
NIF B67056333 i amb domicili fiscal a l’Avinguda Tarragona, núm 135 08720 Vilafranca del 
Penedès. Acredita representació mitjançant escriptura de constitució, estatuts i de 
nomenaments de càrrecs, amb número de protocol 1.403 del Notari Francisco Javier Ferreres 
Ortí i inscrita en el Registre Mercantil. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a la formalització d’aquest 
contracte subministrament, mitjançant la modalitat de rènting, de 2 vehicles tipus utilitari per a 
desplaçaments dels ENG del canal públic de televisió Tac12 , a efectes del qual exposen: 
 

 

Antecedents 

1. En data 11 de novembre de 2020 el Gerent de l’entitat pública empresarial local Tacdotze 
mitjançant decret TAC12 10/20 resol: 

· PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 

no subjecte a regulació harmonitzada, i amb diversos criteris d’adjudicació, del 

subministrament mitjançant la modalitat de rènting, d’un total de 2 vehicles, amb un 

valor estimat del contracte de 30.720,00€ € (IVA EXCLÒS) 

· SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han 

de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte.  
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· TERCER. Obrir la fase de licitació mitjançant la publicació de la convocatòria en el perfil 

del contractant de TAC12 per tal que puguin presentar les proposicions per prendre part 

en l’adjudicació. El termini per la presentació de propostes serà de quinze (15) dies 

naturals comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci en el Perfil del 

Contractant.  

· QUART. La Mesa de Contractació estarà formada pels membres següents:  

o President: Oscar Sánchez Ibarra, president de l’entitat 

o Vocal: Juan Manuel Hernández Vallejo, interventor de l’entitat 

o Vocal: Rafael Orihuel Iranzo, secretari de l’entitat 

o Secretària: Amalia Berdajin Sanchez, administrativa de l’entitat 

· CINQUÈ. Notificar aquest Decret als membres de la Mesa i publicar-ho en el Perfil del 

Contractant.  

 
 

2. En data 20 de novembre de 2020 es publica en el perfil de contractant de TACDOTZE, l’anunci 
de la licitació, juntament amb els plecs administratius i tècnics que han de regir el contracte. 
 
3. Dins  el termini de presentació de pliques es presenten les empreses següents:  

· MALCO RENT A CAR, S.L. amb NIF B12647228, i 

· COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE, S.L. amb NIF B67056333 

4. La Mesa de Contractació es reuneix el 10 de desembre  (obertura de pliques mitjançant l’eina 
Sobre Digital).  
La documentació administrativa d’ambdues empreses és correcta. Les proposicions 
econòmiques són valorades amb el resultat següent:  
  

· MALCO RENT A CAR, S.L. amb NIF B12647228. 93,70 punts sobre 100 

· COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE, S.L. amb NIF B67056333. 99,80 punts sobre 100 

El dia 10 de desembre  es requereix a COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE S.L.  la documentació 
prèvia a l’adjudicació del contracte. 
 
5. Presentada la garantia, mitjançant transferència bancària i restant documentació acreditativa 
en temps i forma, en data 14 de gener de 2021 es reuneix novament la Mesa de contractació i 
acorda traslladar al Gerent de Tacdotze , com a òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació 
del contracte en favor de  COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE S.L. amb NIF B67056333., que ha 
obtingut la següent puntuació: 
 
Valoració de la quota : 95 punts  
Valoració de preu per excés del quilometratge concertat: 3 punts 
Valoració de preu d’abonament per defecte de quilometratge concertat: 1,80 punts 
 
Total puntuació: 99,80 punts 
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6. En data 19 de gener de 2021 el Gerent de l’entitat pública empresarial local Tacdotze, 

mitjançant decret TACDOTZE 01_2021 resol: 

PRIMER. Aprovar i confirmar totes les actuacions de la Mesa de contractació en aquest 
procediment de contractació pública, que queden incorporats i formen part de l’expedient  
tramitat. 
 
SEGON. Aprovar la classificació de les empreses licitadores, composta per 
 

· COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE, S.L. amb NIF B67056333 que ha obtingut 99,80 

punts. 

· MALCO RENT A CAR, S.L. amb NIF B12647228 que ha obtingut 93,70 punts  
 
TERCER. Adjudicar el contracte de “SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT MODALITAT DE 

RÈNTING, DE 2 VEHICLES TIPUS “UTILITARI” PER A DESPLAÇAMENTS DELS ENG”, d’acord amb el 

plec de clàusules administratives particulars, i l’oferta presentada per COMPARTIM TURISME 

SOSTENIBLE S.L. amb NIF B67056333  per un import de 27.360€ (iva exclòs) , amb una durada 

del contracte de 4 anys sense possibilitat de pròrroga, i els imports per excés de quilometratge 

de 0,032€/km i per defecte de quilometratge de 0,011€/km oferts per l’adjudicatari en la 

proposició econòmica  

QUART. Designar responsable del contracte al senyor Xavier Abelló, director-gerent de Tacdotze 
a qui li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització del 
subministrament contractat. 
 
CINQUÈ. Facultar a la Presidència del Consell d’Administració, assistida del Secretari, per signar 
en nom i representació del contracte administratiu, en el lloc, data i hora que s’assenyali, prèvia 
comunicació formal al contractista.   
 
SISÈ. Publicar la present adjudicació en el perfil de contractant del TACDOTZE epel. 
 
SETÈ. Publicar en el perfil de contractant la formalització del contracte, juntament amb el 
corresponent contracte, en un termini no superior a 15 dies, després del perfeccionament. 
 
VUITÈ. Notificar aquest acord a l’adjudicatari a través de la plataforma e-NOTUM, i donar-ne 
trasllat al responsable del contracte. 
 
NOVÈ. Comunicar al registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades 
bàsiques del contracte adjudicat. 
 

Havent-se complert tots els requisits previs, cal procedir a la formalització d’aquest contracte de 
servei, que es subjectarà a les següents: 
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C l à u s u l e s : 
 
Primera. COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE s'obliga al subministrament, mitjançant la 

modalitat de rènting, de 2  vehicles tipus “utilitari” per a desplaçaments dels ENG per un import 

de 27.360€ (iva exclòs) , amb una durada del contracte de 4 anys sense possibilitat de pròrroga, 

i els imports per excés de quilometratge de 0,032€/km i per defecte de quilometratge de 

0,011€/km oferts. 

Tot plegat d’acord amb l’oferta presentada i el plec de clàusules administratives i prescripcions 

tècniques particulars que constitueixen llei del contracte. 

 
Segona. L’entitat pública empresarial local TACDOTZE resta obligada al compliment d’aquest 
contracte i als seus plecs de clàusules, en aquelles que li afectin, i ambdós contractants se 
sotmetran expressament als preceptes de les lleis de règim local que li siguin aplicades en allò 
no previst en el mateix. 
 
Les parts intervinents es mostren conformes amb el contingut del contracte, el qual signen 
electrònicament. De la qual cosa jo, com a Secretari, dono fe, signant-lo així mateix en la data 
que consta impresa i què, per ser la última de les tres, constitueix la  data de perfeccionament 
del contracte. 
 
 
 

Per l’epel TACDOTZE,  
El President,  

 
 
 
 
 
 

Óscar Sánchez Ibarra 

Per COMPARTIM TURISME SOSTENIBLE S.L. 
 

                 
 
 

 
 
                

Juan Nicolas Magriña 

 
 

El Secretari, 
 
 
 
 
 
 

Rafael Orihuel Iranzo 
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