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INFORME TÈCNIC

Assumpte:

Necessitat de renovació de la flota de vehicles de la Brigada de Parcs i
Jardins 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.
Furgonetes, camions i autobusos: el règim sancionador per als vehicles N1, N2,
N3, M2 i M3 (furgonetes, camions i autobusos) entrarà en vigor 12 mesos
després, és a dir, l’1 de maig del 2022.

3. Dos dels vehicles de la flota de la Brigada de Parcs i Jardins no disposen d’etiqueta
ambiental de la DGT, un cotxe mixte (Citroën C15, inclòs a l’informe de renovació de
vehicles de la Brigada d’Obres) i un camió de 3500kg (Nissan Cabstar-E).
4. El vehicle al que fa referència aquest informe, que no disposa d’etiqueta ambiental
(Zero emissions / ECO / B / C) i que s’hauria de substituir és:
Matrícula
2186 CRW
(febrer 2004)

Vehicle a substituir
NISSAN Cabstar-E

Servei Municipal
Brigada de Parcs i Jardins

5. 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 a la
Brigada de Parcs i Jardins sense perdre capacitat de treball. Per tant, és necessari la
substitució d’aquest vehicle abans de la finalització de la moratòria en el règim
sancionador i la compra del següent vehicle de nova adquisició:


Acord Marc ACM de Maquinària tècnica (Exp. 2018.04):
Vehicle

ISUZU L35
amb bolquet i
grua

Modalitat

Carregador
vinculat

Accessoris

Transformació

Servei
Municipal

No

Brigada de
Parcs i Jardins

Toldo especial
per tapar càrrega
amb anclatges
Compra

(Lot 19)

Sí
Rotatiu de llums
led àmbar amb
instal·lació

CONCLUSIONS
Es demana al departament de Compres que sol·liciti l’oferta a l’adjudicatari corresponent de
l’Acord marc per tal de poder tramitar el corresponent expedient de contractació basada per a
l’adquisició del vehicle sol·licitat.
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