Codi de
verificació:

733P661Z21244P4418J4

Procediment: N486 Contractació de subministraments
Expedient: 30022/2021

Document: 254265/2021

Informe per sol·licitar l’adquisició de 4 furgonetes elèctriques Renault Kangoo ZE (Lot
11) i d’una furgoneta Ford Transit VAN híbrida (Lot 13) per a la Brigada d’Obres i de
Parcs i Jardins mitjançant contractació basada de l’Acord marc de subministrament de
maquinària tècnica de l’ACM (Exp. 2018.04)
Antecedents
En data 22 de juliol de 2021, la Secció de Manteniment urbà sol·licita, mitjançant informe tècnic
(doc 251393/2021), la compra de 5 furgonetes (4 elèctriques i 1 híbrida) justificada per la
necessitat de renovació de la flota de vehicles de la Brigada d’Obres i Parcs i Jardins com a
conseqüència de l’entrada en vigor de les restriccions per la Zona de Baixes Emissions (ZBE)
que afecta a aquesta tipologia de vehicles amb finalització de la moratòria a partir del dia 1 de
maig de 2022.
Des del Servei de contractació i compres s’informa al departament de Qualitat Urbana de totes
les opcions possibles en matèria de contractació. Finalment Manteniment urbà opta per tramitar
una contractació basada de l’Acord marc de Maquinària tècnica de l’ACM (Exp. 2018.04) en
disposar dels vehicles necessaris per donar cobertura al servei de la Brigada d’Obres i de
Parcs i Jardins en la modalitat de vehicles elèctrics i híbrids i en compliment dels objectius del
Pla d’emergència climàtica i de l’Ordenança de la Zona de Baixes Emissions, aprovada pel Ple
de 15 de març 2021.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en data 16 de maig de 2016, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM
conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït mitjançant
Decret d’Alcaldia núm. 1026/2016.
Per tal d’aconseguir un millor preu d’aquest contracte, per volum agregat d’economia d’escala i
per l’estalvi de procediment amb la reducció dels terminis marcats en el procediment
administratiu, així com per garantir la continuïtat de les tasques i feines assignades a la Brigada
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d’Obres i Parcs i Jardins, es sol·licita la tramitació de la contractació basada de l’Acord marc de
subministrament de maquinària tècnica de l’ACM (Exp. 2018.04) dels següents vehicles,
segons informe doc. 251393/2021:

Sol·licito



Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat a l’Acord marc de subministrament de

maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04), segons la clàusula 7 del PCAP on s’especifica
que aquest Acord marc requereix d’una adhesió específica.


Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària del Lot 11, RENAULT RETAIL GROUP
BARCELONA SA amb NIF A08189946 de 4 furgonetes Renault Kangoo ZE elèctrica.



Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de RENAULT RETAIL GROUP
BARCELONA SA per un import unitari de 29.999 € (IVA no inclòs) segons factura pro forma
adjunta a l’expedient i que es correspon amb l’import adjudicat per l’ACM. El preu total de
la contractació de 4 furgonetes és de 119.996 € (IVA no inclòs) més un 21% d’IVA
(25.199,16 €), per un total de 145.195,16 € (IVA inclòs) que s’imputarà, dins del
pressupost municipal de l’any 2021, a càrrec de l’aplicació pressupostària
40224005.20300.16900.6240000 “Adquisició vehicles Serveis Urbans”.



Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària del Lot 13, ROMACAR ABS SL amb NIF
B63002901 d’una furgoneta Ford Trànsit Van híbrida.



Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor de ROMACAR ABS SL per un
import unitari de 19.395 € (IVA no inclòs) segons factura pro forma adjunta a l’expedient i
que es correspon amb l’import adjudicat per l’ACM. El preu total de la contractació és de
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19.395 €, més un 21% d’IVA (4.072,95 €) i un import total de 23.467,95 € (IVA inclòs) que
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2021, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 40224005.20300.16900.6240000 “Adquisició vehicles Serveis Urbans”.


Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries, al CCDL (Carrer València,
231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i
correu electrònic centraldecompres@acm.cat ), així com als departaments de
Comptabilitat i Compres, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

3/3

