Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Departament de Logística i Infraestructures

Núm. Expedient 20214006
Núm. Contracte 21001605
Informe de no adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant
compra, de 28 escúters sense distintius destinats a la Guàrdia Urbana de
Barcelona, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures
de contractació pública sostenibles a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència
de Seguretat i Prevenció.

El dia 14 de maig de 2021 la Gerent de Seguretat i Prevenció va resoldre iniciar
l'expedient per a la contractació del subministrament, mitjançant compra, de 28
escúters sense distintius destinats a la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb
el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 21001605, així com aprovar les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques reguladors del contracte.
La Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en vehicles del
programa Ajuntament + Sostenible (2018), que té per objecte definir, de
conformitat amb el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de contractació pública
sostenible, els criteris per a clàusules ambientals per a l’adquisició de vehicles
propis (en qualsevol de les possibles tipologies: compra, lísing o rènting), així com
per als serveis que incloguin l’ús de vehicles, defineix les prioritats per adquirir els
vehicles així com els criteris ambientals que s’han d’aplicar en l’adquisició de les
diferents tipologies de vehicles.
Tal com indica l’apartat 2.1 de la Instrucció, d’acord amb el Decret d’Alcaldia
S1/D/2017-1271 de contractació pública sostenible, aquesta instrucció s’aplica als
contractes de totes les unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que
constitueixen el grup municipal, que tinguin per objecte contractual el que
estableix l'apartat 3, "Abast".
En aquest cas l’objecte contractual són escúters, els quals s’inclouen en l’àmbit
d’aplicació de la Instrucció com a motocicletes.
Pel que fa a les prioritats dels vehicles que cal adquirir, l’apartat 4.1 de la
Instrucció, fixa les següents:
Prioritat
Prioritat
Prioritat
Eco
Prioritat

1: Vehicles elèctrics en totes les seves variants
2: Vehicles híbrids endollables
3: Vehicles híbrids no endollables i vehicles tèrmics de gas amb Distintiu
4: Altres vehicles tèrmics de gas i de gasolina amb Distintiu C

El mateix apartat disposa que la unitat promotora del contracte haurà de donar
sempre preferència al tipus de vehicle seguint aquestes prioritats. En cas de no
poder-se acollir al tipus de prioritat màxima —vehicle elèctric— i d’acord amb el
que estableix el punt 2.3 d’aquesta instrucció, l’òrgan contractant haurà d’emetre
un informe que indiqui els motius tècnics o econòmics que justifiquen l’opció
triada.
D’acord amb l’informe justificatiu de l’aplicació de la Instrucció Tècnica per a
l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles, signat pel responsable de
l’àrea de vehicles del Departament de Logística i Infraestructures el dia 5 de maig
de 2021, que figura a l’expedient de referència, es proposa l’adquisició de 28
escúters tèrmics sense distintius destinats al servei de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, donant així preferència als vehicles tèrmics (Prioritat 4: Altres vehicles
tèrmics de gas i de gasolina amb Distintiu C), per les raons tècniques que s’hi
exposen, i amb l’exigència que acrediti el nivell d’emissions més recent, EURO 5/V
en el cas de les motocicletes.
Amb posterioritat a la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant,
la unitat promotora del contracte constata que l’exigència d’acreditar el nivell
d’emissions Euro 5/V per a les motocicletes no és suficient per complir amb el
programa Ajuntament + Sostenible.
Donat que les motocicletes objecte del present contracte, amb les característiques
tècniques que han estat definides en el Plec de Prescripcions Tècniques, no
compleixen els requeriments de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de
sostenibilitat en vehicles del programa Ajuntament + Sostenible (2018), es
proposa no adjudicar el contracte 21001605 que té per objecte el
subministrament, mitjançant compra, de 28 escúters sense distintius destinats a
la Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i
amb mesures de contractació pública sostenibles a l’Ajuntament de Barcelona,
Gerència de Seguretat i Prevenció, per tal de procedir a l’estudi d’alternatives que
satisfacin les necessitats operatives de la GUB i alhora compleixin els
requeriments de la Instrucció.
Responsable de l’Àrea de Vehicles
del Departament de Logística i Infraestructures

Òscar Redón Peyró
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