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INFORME TÈCNIC PER A L’ADQUISICIÓ DE 4 MOTOCICLETES MITJANÇANT L’ACORD
MARC DE L’ACM
Assumpte: Informe per l’encàrrec de provisió per a l’adquisició de 4 motocicletes KYMKO
Super Dink.
Procediment: Encàrrec de provisió derivat de l’Acord Marc de Mobilitat sostenible amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02).
El 20 de gener de 2018 el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL) va formalitzar el
contracte del Lot 2.6 (motocicleta interurbana benzina) de l’Acord Marc de Sostenibilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals (Exp. 2016.02) amb l’empresa COOLTRA
MOTOS S.L. (NIF B64146632) com a única adjudicatària del lot 2.6..
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és una entitat local associada actualment a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i per tant destinatària del subministrament objecte
de l’esmentat Acord Marc.
L’Acord Marc de Mobilitat sostenible té una durada inicial de 12 mesos, comptadors a partir de
la formalització del contracte (15 de gener 2018). Actualment està en vigor la tercera pròrroga
d’aquest Acord Marc per un període de 12 mesos a comptar des del 15 de gener de 2021. En
conseqüència, és vigent i adjunto la formalització de l’esmentada pròrroga en l’expedient
AUPAC número 31962/2021.
La necessitat de compra d’aquests quatre vehicles és per la renovació de la flota existent. En
aquests moments a la Secció municipal de Protecció Civil, que té 4 motocicletes amb més de
16 anys d’antiguitat.
Proposem la compra del model KYMKO Super Dink (lot 2.6) perquè considerem que aquest
respon a les necessitats dels serveis a realitzar per part de la Secció de Protecció Civil degut
que són motos relativament lleugeres, àgils i manejables, ideals per serveis en zona urbana.
Hem valorat l’opció de que fossin elèctriques, d’acord amb el Pla d’emergència climàtica
aprovat pel Ple municipal, però considerem que en el cas de l’us previst per part de la Secció
de Protecció Civil, actualment no és viable, sobretot perquè considerem que l’autonomia de les
motos elèctriques és petita i el temps de recàrrega és elevat per uns vehicles que es destinaran
a serveis preventius i per situacions d’emergència. És important ser conscients que les
emergències no tenen un temps establert de durada, de finalització i no podem estar més
pendents de si ens quedem sense bateria a la moto que de resoldre l’emergència.
La clàusula 37 del Plec de clàusules administratives particulars (PCA en endavant) estableix
que, prèviament a l’inici de la tramitació del contracte, els ens locals podran consultar a
l’empresa la viabilitat dels contractes.
Donat que la clàusula 37 del PCA de l’Acord Marc estipula que:

En els contactes basats es determinarà, si és el cas, configuracions més concretes en les
seves dimensions de carrosseria, potència de motor, tipus de combustible i equipaments
complementaris, la qual cosa poden donar lloc a l’adquisició de versions superiors o inferiors de
la marca/model seleccionada en la seva versió bàsica, sempre i quan aquestes configuracions
hagin estat determinades en les ofertes inicials del licitador i aprovades en l’acord
d’adjudicació, amb el corresponent escandall dels seus preus.
El model de motocicleta KYMKO Super Dink licitat per l’adjudicatari inclou un bagul de 30 litres
i dues còpies de claus. Per necessitats de servei, el bagul proposat no té una capacitat òptima
per a poder contenir el material necessari per a un normal desenvolupament del serveis
preventius i d’emergència que hagi de prestar aquest vehicle. D’altra banda, la necessitat d’una
tercera còpia de la clau ve donada perquè s’han de deixar còpies d’aquesta clau a l’armari
elèctric de claus del pàrquing de les dependències de la Policia Local i Protecció Civil, una altra
còpia a l’armari dels caporals de la Policia Local i la tercera per als responsables de la Secció
de Protecció Civil.
En aplicació de la clàusula 37 del PCAP de l’Acord Marc, i tal i com preveu l’art. 198.3 del
TRLCSP, hem sol·licitat a l’única empresa adjudicatària del sublot 2.6 que complementin la
seva oferta amb un bagul de 40 litres i una tercera clau per cada moto. Adjuntem a l’expedient
factura pro forma del vehicle on especifica que la compra d’aquests complements té un cost de
290 €/unitat

Lot 2.6

Model
adjudicat
inicialment

Import
inicial
(IVA no inclòs)

Modificació
bagul 40L
còpia clau

KYMKO Super
Dink

4.298,00 €

290,00 €

i

Import actual
(IVA no inclòs)
4588,00 €

Aquests vehicles requeriran d’una transformació posterior per tal d’adequar-los a la imatge,
normativa i usos específics per a Protecció civil. Aquesta transformació es tramitarà mitjançant
contractació basada del Lot 10 de l’Acord marc de Mobilitat sostenible de l’ACM (Exp. 2016.02)
o mitjançant el procediment adient però sol·licitem la tramitació d’aquest expedient de
contractació per tal de poder adjudicar la compra el més aviat possible. La urgència de poder
disposar de vehicles de substitució ve donada per l’antiguitat de les motos actuals, l’escasetat
de vehicles en el mercat per la crisi mundial dels semiconductors, la poca disponibilitat de
vehicles de l’Acord marc exp. 2016.02 en estar en 3a pròrroga i l’aturada en la formalització del
nou Acord marc de Mobilitat sostenible de l’ACM (actualment en espera de la resolució del
recurs interposat al Tribunal de Contractes)
Proposta:
Proposo a l’òrgan de contractació municipal l’aprovació de l’encàrrec de provisió per a
l’adquisició de 4 motocicletes KYMKO Super Dink, derivat de l’Acord Marc sostenible de l’ACM
(Exp. 2016.02) per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a favor de l’empresa COOLTRA
MOTOS S.L., única adjudicatària del Lot 2, sublot 6.
L’import d’adjudicació és de 22.205,92€ (IVA inclòs) desglossat de la següent manera:
-

4 motocicletes KYMKO Super Dink: 17.192,00 € (IVA no inclòs)
o Modificació bagul + clau 1.160,00 €
o IVA (21%): 3.853,92 €

L’aplicació pressupostària on imputar la totalitat del cost d’aquest contracte és la 60604006
02000 13400 6240000 60604
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