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INFORME TÈCNIC

Assumpte:

Necessitat de renovació de la flota de vehicles de la Brigada d’Obres
arran l’entrada en vigor de les restriccions per ZBE

FETS

1. L’1 de maig de 2021 l’ Ajuntament de Sant Cugat va activar la Zona de Baixes Emissions
(ZBE) restringint l’accés i la circulació en aquesta àrea del municipi en dies laborables
en horari de 7h a 20h a aquells vehicles que no disposin de l’etiqueta ambiental (Zero
emissions/ECO/B/C).
2. Per tal de facilitar el període d’adaptació existeix una moratòria abans de començar a
imposar sancions:


Motos i cotxes: el règim sancionador per als vehicles M1 i L (motos i cotxes)
entrarà en vigor 6 mesos després, és a dir, l’1 de novembre del 2021.

3. El llistat de vehicles que no disposen d’etiqueta ambiental (Zero emissions / ECO / B /
C) i que s’haurien de substituir són:

Matrícula
2827-BYR
(agost 2002)
9256-DSG
(novemb2005)
5211-BNH
(setemb2001)

Vehicle a substituir
TT6. Nissan Terrano II

Unitat
Brigada d’Obres

NISSAN TERRANO CONFORT PLUS

Brigada d’Obres

Nissan Terrano II

Brigada d’Obres
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4. 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, sol·licitem la tramitació de la contractació basada del
següent Acord marc per tal de garantir la continuïtat de les tasques assignades i les
feines extraordinàries a la Brigada d’Obres sense perdre capacitat de treball, és
necessari la substitució d’aquests vehicles abans de la finalització de la moratòria en el
règim sancionador i l’ arrendament dels següents vehicles de nova adquisició:


Acord Marc ACM de Mobilitat sostenible (Exp. 2016.02):
Vehicles

Modalitat

Transformació

Unitat

Nissan Navara Doble Cabina Pick
Up 3250 kg MMA 2.3dCi E6D 120
kW (160 CV) 6M/T 4x4 Visia

Arrendament
(4 anys)

No

Brigada d’Obres

Nissan Navara Doble Cabina Pick
Up 3250 kg MMA 2.3dCi E6D 120
kW (160 CV) 6M/T 4x4 Visia

Arrendament
(4 anys)

No

Brigada d’Obres

Nissan Navara Doble Cabina Pick
Up 3250 kg MMA 2.3dCi E6D 120
kW (160 CV) 6M/T 4x4 Visia

Arrendament
(4 anys)

No

Brigada d’Obres

CONCLUSIONS
Es demana al departament de Compres que sol·liciti les ofertes als adjudicataris corresponents
de l’ Acord marc per tal de poder tramitar els corresponents expedients de contractació
basada per a la contractació de l’arrendament dels vehicles sol·licitats.
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