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Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE L’ACORD MARC DE MOBILITAT
SOSTENIBLE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
1. INTRODUCCIÓ
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM), promou periòdicament, la licitació de
contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les
tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en
matèria de contractes del sector públic, principalment, a través del denominat Acord marc, que
possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de
les entitats locals adherides a l’Associació i el CCDL detectades a partir de les actuacions de
prospecció de mercat i estudis que porta a terme l’àrea d’Estudis i contractació de l’entitat.
2. ANTECEDENTS
L’any 2018, el Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), com a entitat
que vetlla per la millora, l’optimització i l’eficiència en la utilització dels recursos públics de les
entitats locals de Catalunya, va formalitzar, per encàrrec de la Central de contractació de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM), l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.02) i l’Acord marc
de mobilitat sostenible mitjançant el subministrament de vehicles i el servei de conducció
eficient amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.01).
Arran de la nombrosa quantia de contractes basats en aquests Acords marcs que han estat
adjudicats durant les darreres anualitats per part de les entitats locals de Catalunya, s’ha vist
parcialment exhaurida la previsió inicial del nombre de subministraments i serveis que es
podien realitzar mitjançant la contractació basada.
En aquest sentit, el CCDL va acordar, per encàrrec de la Central de contractació de l’ACM, la
incoació de l’expedient de la licitació de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.07), per tal de donar cobertura al subministrament
de vehicles i la prestació de serveis que eren objecte dels esmentats Acords marc d’aquelles
d’unitats de licitació que no han pogut ésser objecte de pròrroga.
Així mateix, es van realitzar les consultes preliminars del mercat, de conformitat amb les
previsions de l’article 40 de la Directiva 2014/24/UE (en endavant, la DN) i de l’article 115 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, la LCSP) i la
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Instrucció interna 1/2018, de 20 de juliol, sobre procediment i actuacions a realitzar amb motiu
dels estudis econòmics i les consultes preliminars del mercat que es realitzin pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local i la Central de contractació de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques en les licitacions dels acords marc i adquisicions centralitzades de
subministraments i serveis amb destinació a les entitats locals de Catalunya o altres contractes
encomanats pels esmentats ens locals. Aquestes s’estructuraren sota la coordinació de l’àrea
d’Estudis i contractació l’ACM, de conformitat amb el conveni de col·laboració subscrit entre el
CCDL i l’ACM, i de les quals se’n derivà la redacció de l’Informe respecte dels resultats de les
consultes preliminars, publicat al perfil de l’entitat en data 10 de febrer de 2020, on
s’exposaren les principals conclusions extretes per a la preparació i configuració d’aquesta
licitació.
3. NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
L’aprovisionament de determinades modalitats de vehicles de serveis generals i policials així
com també la prestació de determinats serveis associats a la mobilitat sostenible, constitueix
una necessitat per al desenvolupament de les activitats dutes a terme pels membres del CCDL i
l’ACM, els ens locals que estan vinculats a aquests membres, així com els seus ens dependents.
A arrel de la detecció d’aquestes necessitats i de les conclusions extretes del procediment de
consultes preliminars de mercat, s’ha optat per la preparació d’una licitació d’un Acord marc
amb els següents objectius:
-

Adjudicar a diverses empreses amb l’habilitació empresarial suficient el subministrament de vehicles per a serveis generals, de serveis policials, tant en la modalitat de
compra com d’arrendament, així com també, d’altres automòbils que fomenten una
mobilitat innovadora, serveis associats vinculats amb l’objecte del contracte.

-

Fixar els corresponents preus unitaris de cadascun dels béns objecte del present Acord
marc, així com també, el preu dels serveis associats i els preus complementaris dels
subministrament d’aquests béns.

-

Incorporar en la integritat de la configuració de la licitació criteris mediambientals i de
perspectiva de gènere, tant en la definició de les prescripcions tècniques, com en els
criteris d’adjudicació o en les condicions especials d’execució, entre d’altres.

-

Facilitar als ens locals alternatives de mobilitat sostenible fora dels sistemes més convencionals, com poden ser petits vehicles elèctrics, bicicletes, o estacionaments de diferent tipologia, entre d’altres. Així com també, elements complementaris a la mobili-
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tat sostenible, com els punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctric i els serveis de
formació per l’optimització de l’ús dels vehicles.
-

Incrementar el nivell de coneixement i consciència dels ens locals sobre la seva pròpia
mobilitat, per tal d’afavorir la planificació de solucions alternatives.

-

Establir les condicions generals d’execució dels futurs contractes basats de subministrament de vehicles de serveis generals o vehicles policials, en les modalitats de compra o arrendament, amb o sense opció de compra, o altres automòbils que fomenten
una mobilitat innovadora, així com també, altres serveis associats, amb destinació entitats locals de Catalunya destinatàries del present Acord marc.

4. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Les entitats locals de Catalunya no disposen de la capacitat d’obrar ni la capacitat tècnica per a
dur a terme les prestacions objecte d’aquest Acord marc.
Així mateix, la complexitat de les actuacions preparatòries necessàries per la tramitació d’un
expedient de contractació, situa en una posició estratègica a les Centrals de contractació, vist
que aquestes, tal i com es destaca en la LCSP poden garantir mitjançant la seva especialització,
el suport necessari a les entitats públiques en matèria de contractació, la dotació de seguretat
jurídica en aquests procediments, l’estalvi de recursos humans i materials de les entitats que
en siguin destinatàries, i per tant la racionalització i eficiència en la utilització dels fons públics,
així com també, l’assegurament de l’obtenció d’ofertes que garanteixin una bona relació
qualitat-preu, degut a les economies d’escala.
5. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS
El contracte té per objecte el subministrament de diferents tipologies de vehicles, en les
modalitats de compra o arrendament (amb o sense opció de compra), així com també, la
prestació de determinats serveis associats a la mobilitat sostenible necessaris per les entitats
locals de Catalunya.
En aquest sentit, vistes les apreciacions anteriorment efectuades, es considera adequat que
aquesta contractació s’articuli mitjançant la figura de l’Acord marc, atès que aquesta permet
una homologació de productes i d’empreses subministradores, flexibilitza la determinació de la
quantitat de béns a lliurar i de serveis a prestar, així com també, permet estimar l’import de la
despesa efectiva i el benefici real de les empreses adjudicatàries d’aquest Acord marc.
D’acord amb les previsions de l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte d’aquest Acord marc
s’estructura en cent quinze lots, d’acord amb el següent detall:
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GRUP DE VEHICLES DE SERVEIS GENERALS, EN COMPRA
Vehicles ZERO-elèctrics (BEV):
Lot 01, cotxe petit (BEV)
Lot 02, cotxe utilitari (BEV)
Lot 03, cotxe compacte (BEV)
Lot 04, cotxe berlina mitjana (BEV)
Lot 05, cotxe berlina gran (BEV)
Lot 06, cotxe monovolum petit (BEV)
Lot 07, cotxe monovolum mitjà (BEV)
Lot 08, cotxe monovolum gran (BEV)
Lot 09, cotxe SUV petit (BEV)
Lot 10, cotxe SUV compacte (BEV)
Lot 11, cotxe SUV mitjà (BEV)
Lot 12, cotxe tot terreny (BEV)
Lot 13, cotxe pick-up (BEV)
Lot 14, scooter urbana (BEV)
Lot 15, scooter interurbana-I (BEV)
Lot 16, scooter interurbana-II (BEV)
Lot 17, motocicleta tot camí/tot terreny (BEV)
Vehicles ZERO-híbrids endollables (PHEV):
Lot 18, cotxe berlina mitjana (PHEV)
Lot 19, cotxe berlina gran (PHEV)
Lot 20, cotxe monovolum petit (PHEV)
Lot 21, cotxe monovolum gran (PHEV)
Lot 22, cotxe SUV petit (PHEV)
Lot 23, cotxe SUV compacte (PHEV)
Vehicles ECO-híbrids (HEV O MHEV):
Lot 24, cotxe petit (HEV o MHEV)
Lot 25, cotxe utilitari (HEV o MHEV)
Lot 26, cotxe compacte (HEV o MHEV)
Lot 27, cotxe berlina mitjana (HEV o MHEV)
Lot 28, cotxe monovolum petit (HEV o MHEV)
Lot 29, cotxe monovolum gran (HEV o MHEV)
Lot 30, cotxe SUV petit (HEV o MHEV)
Lot 31, cotxe SUV compacte (HEV o MHEV)
Vehicles C-Benzina:
Lot 32, cotxe compacte (BENZ)
Lot 33, cotxe berlina mitjana (BENZ)
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Lot 34, cotxe monovolum petit (BENZ)
Lot 35, cotxe monovolum gran (BENZ)
Lot 36, cotxe SUV petit (BENZ)
Lot 37, cotxe SUV compacte (BENZ)
Lot 38, cotxe SUV mitjà (BENZ)
Lot 39, cotxe Tot terreny (BENZ)
Lot 40, cotxe pick-up (BENZ)
Lot 41, motocicleta urbana (BENZ)
Lot 42, motocicleta interurbana (BENZ)
Lot 43, motocicleta tot camí/terreny (BENZ)
Vehicles C-Gasoil:
Lot 44, cotxe Tot terreny (D)
Lot 45, cotxe pick-up (D)
GRUP DE VEHICLES DE SERVEIS GENERALS, EN ARRENDAMENT
Vehicles ZERO-elèctrics (BEV):
Lot 46, cotxe utilitari (BEV)
Lot 47, cotxe compacte (BEV)
Lot 48, cotxe berlina mitjana (BEV)
Lot 49, cotxe berlina gran (BEV)
Lot 50, cotxe monovolum petit (BEV)
Lot 51, cotxe monovolum gran (BEV)
Lot 52, cotxe SUV petit (BEV)
Lot 53, cotxe SUV compacte (BEV)
Lot 54, cotxe tot terreny (BEV)
Lot 55, cotxe pick-up (BEV)
Vehicles ZERO-híbrids endollables (PHEV):
Lot 56, cotxe berlina mitjana (PHEV)
Lot 57, cotxe berlina gran (PHEV)
Lot 58, cotxe monovolum petit (PHEV)
Lot 59, cotxe monovolum gran (PHEV)
Lot 60, cotxe SUV petit (PHEV)
Lot 61, cotxe SUV compacte (PHEV)
Vehicles ECO-híbrids (HEV o MHEV):
Lot 62, cotxe compacte (HEV o MHEV)
Lot 63, cotxe monovolum petit (HEV o MHEV)
Lot 64, cotxe SUV petit (HEV o MHEV)
Lot 65, cotxe SUV compacte (HEV o MHEV)
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Vehicles C-Benzina:
Lot 66, cotxe monovolum gran (BENZ)
Lot 67, cotxe SUV petit (BENZ)
Lot 68, cotxe SUV compacte (BENZ)
Lot 69, cotxe SUV mitjà (BENZ)
Lot 70, cotxe Tot terreny (BENZ)
Lot 71, cotxe pick-up (BENZ)
Vehicles C-Gasoil:
Lot 72, cotxe Tot terreny (D)
Lot 73, cotxe pick-up (D)
GRUP DE VEHICLES DE SERVEIS POLICIALS, EN ARRENDAMENT
Vehicles ZERO-elèctrics (BEV):
Lot 74, cotxe policial compacte (BEV)
Lot 75, cotxe policial berlina mitjana (BEV)
Lot 76, cotxe policial monovolum gran (BEV)
Lot 77, cotxe policial SUV compacte (BEV)
Lot 78, furgoneta policial d’atestats petita (BEV)
Lot 79, motocicleta policial urbana (BEV)
Lot 80, motocicleta policial interurbana (BEV)
Lot 81, motocicleta policial tot camí/terreny (BEV)
Vehicles ZERO-híbrids endollables (PHEV):
Lot 82, cotxe policial berlina mitjana (PHEV)
Lot 83, cotxe policial monovolum gran (PHEV)
Lot 84, cotxe policial SUV compacte (PHEV)
Lot 85, furgoneta policial d’atestats gran (PHEV)
Vehicles ECO-híbrids (HEV o MHEV):
Lot 86, cotxe policial berlina mitjana (HEV o MHEV)
Lot 87, cotxe policial monovolum gran (HEV o MHEV)
Lot 88, cotxe policial SUV compacte (HEV o MHEV)
Vehicles C-Benzina:
Lot 89, cotxe policial compacte (BENZ)
Lot 90, cotxe policial berlina mitjana (BENZ)
Lot 91, cotxe policial monovolum gran (BENZ)
Lot 92, cotxe policial SUV compacte (BENZ)
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Lot 93, cotxe policial tot terreny (BENZ)
Lot 94, cotxe policial pick-up (BENZ)
Lot 95, furgoneta policial d’atestats petita (BENZ)
Lot 96, furgoneta policial d’atestats gran (BENZ)
Lot 97, motocicleta policial urbana (BENZ)
Lot 98, motocicleta policial interurbana (BENZ)
Lot 99, motocicleta policial tot camí/terreny (BENZ)
Vehicles C-Gasoil:
Lot 100, furgoneta d’atestats petita (D)
Lot 101, furgoneta d’atestats gran (D)
Lot 102, cotxe policial Tot terreny (D)
Lot 103, cotxe policial pick-up (D)
GRUP DE VEHICLES DE LLOGUER
Lot 104, lloguer de vehicles
GRUP DE MOBILITAT INNOVADORA
Lot 105, mobilitat bàsica elèctrica
Lot 106, bicicleta elèctrica
Lot 107, suport per a bicicleta, tipus A
Lot 108, suport per a bicicleta, tipus B
Lot 109, aparcament per a bicicletes tipus A
Lot 110, aparcament per a bicicletes tipus B
GRUP DE COMPLEMENTS PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Lot 111, redacció de plans de mobilitat (PDE-pla de desplaçament d’empresa)
Lot 112, redacció de plans de mobilitat urbana
Lot 113, punt de recàrrega ràpida
Lot 114, formació “in-situ” de conducció segura i eficient (vehicle elèctric i motor d'explosió)
Lot 115, formació “a pista” de conducció segura i eficient (vehicle elèctric i motor d’explosió)
La unitat de licitació d’aquest Acord marc és el lot, en aquest sentit, les empreses licitadores
poden presentar oferta en tots aquells lots que considerin oportú, vist que no ha estat
determinada cap limitació en la presentació d’ofertes, així com tampoc, no ha estat limitada
l’adjudicació d’un número determinat de lots a una mateixa empresa.
6. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC I MODALITAT
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En virtut de les consideracions de l’article 131.2 de la LCSP, la licitació d’aquest Acord marc es
realitzarà mitjançant les normes reguladores del procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, previstes en els articles 156 i següents de la LCSP.
La modalitat de l’Acord marc serà en la majoria de lots, concretament en els lots 1 al 103, 105
al 110, 114 i 115, d’adjudicatari únic prevista a l’article 221.3 de la LCSP, en canvi, en relació als
lots 104, 111, 112 i 113, serà de selecció d’empreses, de conformitat amb les previsions de
l’article 221.4 de la LCSP, seleccionant un mínim de 3 empreses i un màxim de 10 empreses per
cada unitat de licitació.
La decisió relativa a la metodologia d’Acord marc escollida per cada unitat de licitació s’ha pres
tenint en compte les conclusions extretes de les consultes preliminars de mercat, tenint en
compte l’estructura del sector empresarial.
7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions de l’article 101.5 de la LCSP, pel càlcul d’aquesta quantia s’han
tingut en compte les estimacions de subministraments i serveis que es podran derivar d’aquest
Acord marc, basades en el previ anàlisi de les dades sobre el nombre entitats locals de
Catalunya destinatàries d’aquest Acord marc; també de l’estudi dels preus generals de mercat
relatius als subministraments i serveis objecte de licitació; addicionalment de les dades
extretes durant l’execució dels anteriors Acords marc de mobilitats sostenible amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Expedients núm. 2016.02 i 2018.01); així com també, tenint
en compte l’import de les eventuals pròrrogues d’aquest Acord marc i el de les seves
potencials modificacions previstes en aquest plec en la clàusula cinquanta-tresena del plec, les
quals d’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP no podran excedir d’un 20% del
preu inicial, així com també, l’import del valor estimat incorpora la previsió d’un el 10%
addicional, d’acord amb les previsions dels articles 301.2 i 309.2 de la LCSP.
Al tractar-se d’un Acord marc estem davant un expedient de contractació que no compromet
crèdit pressupostari més enllà de les despeses derivades dels anuncis de licitació. En aquest
sentit, serà en l’adjudicació dels contractes basats per part dels ens locals quan es
comprometeren crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries
de les entitats locals.
8. SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
La solvència mínima requerida a les empreses licitadores per a la prestació dels
subministraments i serveis objecte de l’Acord marc es detalla a la clàusula 16a del PCAP.
Els motius que han justificat l’elecció d’aquests criteris de solvència han estat els següents:
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•

SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA:

L’article 87 de la LCSP ofereix a l’òrgan de contractació la facultat d’escollir els mitjans a través
dels quals els candidats hauran d’acreditar que podran fer front, des d’una vessant econòmica i
financera, a les obligacions inherents a l’execució de l’Acord marc i els seus contractes basats.
En aquest sentit, tenint en compte les característiques de l’Acord marc i l’import total del
mateix, es considera adient i ajustat a l’objecte del contracte, exigir una solvència econòmica
que s’haurà d’acreditar pels següents mitjans:
- D’acord amb l’article 87.1 apartat a) de la LCSP i tenint en consideració les prestacions
objecte d’aquest Acord marc, s’ha estimat oportuna l’exigència d’un volum anual de
negocis, referit al millor exercici dels tres últims disponibles, d’import igual o superior al
valor anual mitjà del contracte de la unitat de licitació que presentin proposició.
No obstant, en relació als lots 104, 111, 112 i 113, al tractar-se, d’acord amb l’article
221.4 de la LCSP, d’un Acord marc que es conclourà amb diverses empreses, no resulta
necessària l’exigència de la totalitat d’aquest import com a requisit de solvència
econòmica o financera i, per aquest motiu, es requerirà que les empreses disposin d’una
solvència mínima equivalent a l’import resultant de dividir el volum de negocis esmentat
anteriorment per tres, al ser aquest el nombre mínim d’empreses a seleccionar per cada
unitat de licitació.
En conseqüència, es respecta el límit màxim establert a l’article 87.1 a) de la LCSP, d’acord amb
el qual el volum de negocis mínim anual exigit no podrà excedir d’una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
•

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:

Els article 89 i 90 de la LCSP atorguen a l’òrgan de contractació la potestat d’escollir el mitjà o
mitjans a través dels quals els candidats hauran d’acreditar els seus coneixements tècnics,
eficàcia, fiabilitat i experiència en la prestació dels subministraments objecte del contracte, a fi
d’assegurar que aquests reuneixen les condicions professionals i tècniques necessàries per
garantir el correcte desenvolupament dels subministraments i serveis objecte del contracte.
Així doncs, amb estricta subjecció a les prescripcions de l’article 89.1 apartat a) i a l’article 90.1
apartat a) de la LCSP i tenint en compte la naturalesa dels subministraments i serveis objecte
de l’Acord marc, s’ha considerat oportuna l’exigència dels següents mitjans d’acreditació de la
solvència tècnica o professional:
- Relació dels principals subministraments o serveis realitzats en els tres últims anys,
d’igual o similar naturalesa que l’objecte de la unitat de licitació on presenti proposició,
en relació als quals el sumatori dels imports dels subministraments o serveis d’un dels
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anys sigui igual o superior al 70% del valor d’una anualitat del pressupost de licitació
(IVA exclòs).
No obstant, en relació als lots 104, 111, 112 i 113, al tractar-se, d’acord amb l’article
221.4 de la LCSP, d’un Acord marc que es conclourà amb diverses empreses, no resulta
necessària l’exigència de la totalitat d’aquest import coma requisit de solvència tècnica o
professional, per aquest motiu, es requerirà que les empreses disposin d’una solvència
mínima equivalent a l’import resultant de dividir l’import esmentat anteriorment per
tres, al ser aquest el nombre mínim d’empreses a seleccionar per cada unitat de
licitació.
D’altra banda, vist que els lots 111, 112 i 113 integren prestacions relatives a un contracte de
serveis, d’acord amb les previsions de l’article 90 de la LCSP s’exigeix també com a requisit
mínim de solvència tècnica per tal d’assegurar uns estàndards de qualitat en la prestació, la
realització, en els darrers tres anys, d’un total mínim de quatre treballs d’igual o similar
naturalesa a l’objecte de la unitat de licitació que presenten proposició. Així doncs, per tal de
garantir l’accés a les empreses de nova creació, per tenir una antiguitat inferior a tres anys,
es podrà acreditar aquesta solvència mitjançant la declaració que la persona responsable que
s’adscrigui a l’execució d’aquests treballs hagi realitzat en aquest període un nombre de
quatre treballs d’igual o similar naturalesa.
Tanmateix, subsidiàriament, les empreses de nova creació per tenir una antiguitat inferior a
tres anys, podran presentar l’acreditació de la solvència tècnica mitjançant:
- la descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per l’empresari per
garantir la qualitat de les prestacions.
- En relació als lots que tinguin per objecte un subministrament, l’aportació d’informació
relativa a la indicació dels sistemes de gestió de la cadena de subministrament, inclosos
els que garanteixen el compliment dels Convenis fonamentals de l’Organització
Internacional del Treball i de seguiment que l’empresari podrà aplicar a l’executar el
contracte.
- En relació als lots que tinguin per objecte un servei, indicació del personal tècnic o de les
unitats tècniques integrades o no a l’empresa, participants en el contracte, especialment
aquells encarregats del control de qualitat.
9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
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En la clàusula 18a del PCAP es determinen els criteris d’adjudicació, els quals han estat
configurats amb la finalitat de seleccionar les millors proposicions relació qualitat – preu,
d’acord amb les previsions de l’article 145 de la LCSP.
S’han establert diversos criteris de valoració subjectes a un judici de valor i criteris automàtics,
valorables tots ells fins a un màxim de 100 punts.
•

CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR:

D’acord amb l’article 145 de la LCSP s’han fixat els següents criteris subjectes a un judici de
valor:
Per a la totalitat dels lots
o

PROMOCIÓ PER PART DE L’EMPRESA LICITADORA D’ASPECTES RELACIONATS AMB LA
PERSPECTIVA DE GÈNERE ENFOCATS A COMBATRE LA MANCA DE PERSONAL FEMENÍ AL
SECTOR; I A AFAVORIR LA IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I
DONES I L’ELIMINACIÓ DE DISCRIMINACIONS PER RAÓ DE SEXE (fins a un màxim de 5
punts)
Tal i com es determina a la Directiva 2014/24/UE, la contractació pública ha de ser
utilitzada d’una forma estratègica per a fomentar la innovació, concepte que engloba
tant la innovació social com la mediambiental. D’acord amb aquesta norma, la innovació
és un element clau per tal de donar resposta als desafiaments fonamentals de la nostra
societat i contribueix a obtenir una millor relació qualitat-preu de les inversions
públiques i avantatges a nivell econòmic, mediambiental i social.
En aquest sentit, la LCSP preveu, en el seu article 145, que els criteris d’adjudicació han
de valorar la millor relació qualitat – preu de l’objecte del contracte, la qual pot ser
valorada, entre d’altres opcions, tenint en compte característiques socials del contracte
com la igualtat entre homes i dones o els plans d’igualtat que s’apliquen a l’adjudicació
del contracte o el foment de la contractació femenina.
Així mateix, l’article 10 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix
els poders adjudicadors de Catalunya han de procurar incloure clàusules socials en la
contractació pública amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte entre homes i
dones i han d’indicar en el PCAP barems de puntuació addicionals per les empreses que
disposin de plans d’igualtat (si no estan obligades) o el distintiu català d’excel·lència
empresarial en matèria d’igualtat.
No obstant, aquest fet ve condicionat per les determinacions de l’article 145.6 de la
LCSP, el qual estableix que tot criteri d’adjudicació ha d’estar vinculat amb l’objecte del
contracte, entenent-se aquesta vinculació quan els criteris es refereixen o integren les
prestacions que han de realitzar-se en virtut del contracte, en qualsevol dels seus
aspectes i en qualsevol etapa del seu cicle de vida, inclosos factors que intervenen en el
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procés de producció, prestació o comercialització amb especial referència a formes
mediambientalment i socialment justes. La doctrina administrativa s’ha pronunciat en el
sentit que el concepte tradicional de vinculació d’un criteri d’adjudicació amb l’objecte
del contracte, es defineix en la Directiva d’una forma més flexible i àmplia no precisant
de la incorporació física a la prestació d’un aspecte valorat, concloent que la valoració de
criteris socials poden repercutir a aspectes relatius a la millora de la qualitat de
l’ocupació que no tinguin lloc durant l’execució de prestacions objecte del contracte,
sinó que és suficient que aquests criteris es refereixin a aspectes influents del procés de
prestació, per tal que adquireixin la nota de vinculació amb el seu objecte.
Així doncs, cal destacar que la necessitat d’introduir criteris relacionats amb la
perspectiva de gènere en la licitació de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient número 2019.07) vindria
justificada pel fet que el sector automobilístic és un dels àmbits del mercat econòmic
amb menys presència femenina. Aquesta dada es veu reflectida en estudis fets en els
darrers anys que detallen que la participació femenina en aquest sector és molt reduïda,
concloent que les empreses amb més personal femení són les que han implementat
mesures amb perspectiva de gènere en els processos de selecció i promoció. És per
això, que la valoració d’un criteri d’adjudicació amb perspectiva de gènere afavoriria a
l’assoliment de la citada innovació social i de forma complementària a la millor relació
qualitat – preu de les inversions públiques.
Finalment, establir que l’objecte del present Acord marc a part dels mers
subministraments o serveis també engloba altres tasques de comercialització,
facturació, atenció als clients, gestió dels contractes i representació de l’empresa davant
de les entitats contractants. És per això, que es considera adient, vistes les
característiques del sector empresarial on es desenvolupen les activitats objecte del
contracte, valorar aspectes holístics de la totalitat de l’empresa, vist que com ha estat
destacat, en la seva execució intervé diferent personals de la majoria de les àrees de les
empreses.
En relació als lots 1 al 13, 18 al 31, 46 al 65, 74 al 78 i 82 al 88; i els lots 14 al 17 i 79 al 81; i els
lots 32 al 40, 44 al 45, 66 al 73, 89 al 96 i 100 al 103; el lot 105 i 106
o

MILLORES, RESPECTE AL QUE ES DESCRIU AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT),
EN REFERÈNCIA A LA CAPACITAT DE LES BATERIES, SEGURETAT, EQUIPAMENT I CONFORT I
MANTENIMENT DEL VEHICLE. (fins a un màxim de 20 punts)
De conformitat amb les previsions de l’article 145 d ela LCSP per tal d’avaluar la qualitat
dels béns ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquella empresa que presenti la
millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de valoració aspectes relatius al valor
tècnic dels subministraments i les seves característiques funcionals, tal i com especifica
l’article 145.2 apartat primer de la LCSP, concretament, la millora en les determinacions
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exigides en el PPT relatives a la bateria, seguretat, equipament, confort i manteniment
del vehicle, tots ells aspectes determinants de la qualitat d’un vehicle.
En relació als lots 41 al 43, 97 al 99
o

MILLORES, RESPECTE AL QUE ES DESCRIU AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT),
EN REFERÈNCIA A LA CAPACITAT DEL MOTOR, SEGURETAT, EQUIPAMENT I CONFORT I
MANTENIMENT DEL VEHICLE (fins a un màxim de 20 punts)
De conformitat amb les previsions de l’article 145 d ela LCSP per tal d’avaluar la qualitat
dels béns ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquella empresa que presenti la
millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de valoració aspectes relatius al valor
tècnic dels subministraments i les seves característiques funcionals, tal i com especifica
l’article 145.2 apartat primer de la LCSP, concretament, la millora en les determinacions
exigides en el PPT relatives a la capacitat del motor, seguretat, equipament, confort i
manteniment del vehicle, tots ells aspectes determinants de la qualitat d’un vehicle.

En relació al lot 104
o

MILLORES, RESPECTE AL QUE ES DESCRIU AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT),
EN REFERÈNCIA A LA CAPACITAT DE LES BATERIES, EQUIPAMENT I CONFORT I
MANTENIMENT DEL VEHICLE (fins a un màxim de 20 punts)
De conformitat amb les previsions de l’article 145 d ela LCSP per tal d’avaluar la qualitat
dels béns ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquelles empreses que presentin la
millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de valoració aspectes relatius al valor
tècnic dels subministraments i les seves característiques funcionals, tal i com especifica
l’article 145.2 apartat primer de la LCSP, concretament, la millora en les determinacions
exigides en el PPT relatives a la bateria, seguretat, equipament, confort i manteniment
del vehicle, tots ells aspectes determinants de la qualitat d’un vehicle.
Vist que la proposició que es presenti en aquest lot ha de contenir l’oferiment de
l’arrendament de cinc vehicles de tipologia anàloga als lots 1 o 2, 25, 33, 35, 38, es
preveu la valoració independent de cada vehicle presentat d’acord amb el criteri de
“Millores, respecte al que es descriu al PPT, en referència a la capacitat de les bateries,
equipament i confort i manteniment del vehicle” descrit en el lot anàleg.
Del resultat d’aquesta valoració independent es realitzarà la mitjana aritmètica de la
puntuació obtinguda per a cada vehicle.

En relació als lots 107 i 108
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o

MILLORES, RESPECTE AL QUE ES DESCRIU AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT),
(fins a un màxim de 20 punts)
De conformitat amb les previsions de l’article 145 d ela LCSP per tal d’avaluar la qualitat
dels béns ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquella empresa que presenti la
millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de valoració aspectes relatius al valor
tècnic dels subministraments i les seves característiques funcionals, tal i com especifica
l’article 145.2 apartat primer de la LCSP, concretament, la millora en les determinacions
exigides en el PPT relatives al fet que l’ens local tingui poder decisori en la determinació
dels color i lloc on es durà a terme la instal·lació, així com també, en relació a aspectes
sobre la revisió i l’espai on guardar el casc.

En relació als lots 109 i 110
o

MILLORES, RESPECTE AL QUE ES DESCRIU AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT),
(fins a un màxim de 20 punts)
De conformitat amb les previsions de l’article 145 d ela LCSP per tal d’avaluar la qualitat
dels béns ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquella empresa que presenti la
millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de valoració aspectes relatius al valor
tècnic dels subministraments i les seves característiques funcionals, tal i com especifica
l’article 145.2 apartat primer de la LCSP, concretament, la millora en les determinacions
exigides en el PPT relatives al fet que l’ens local tingui poder decisori en la determinació
dels color i lloc on es durà a terme la instal·lació, així com també, en relació a aspectes
sobre la revisió i el sistema d’obertura i control remot per obrir i controlar els accessos
de les persones usuàries.

En relació als lots 111 i 112
o

METODOLOGIA UTILITZADA EN EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI (fins a un màxim
de 20 punts)
De conformitat amb les previsions de l’article 145 d ela LCSP per tal d’avaluar la qualitat
dels béns ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquella empresa que presenti la
millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de valoració, de conformitat amb
l’article 145.2 de la LCSP, aspectes relatius a l’organització del personal adscrit a
l’execució dels contracte, l’assistència tècnica, així com també, el procés d’entrega dels
treballs derivats del servei, en aquest sentit, es considera que la idoneïtat de la
metodologia ofertada per a la prestació dels serveis reverteix en la qualitat del contracte.

En relació al lot 113
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MILLORES, RESPECTE AL QUE ES DESCRIU AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT),
(fins a un màxim de 20 punts)

o

De conformitat amb les previsions de l’article 145 d ela LCSP per tal d’avaluar la qualitat
dels béns ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquella empresa que presenti la
millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de valoració aspectes relatius al valor
tècnic dels subministraments i les seves característiques funcionals, tal i com especifica
l’article 145.2 apartat primer de la LCSP, concretament, la millora en les determinacions
exigides en el PPT relatives als protocols de comunicació, els idiomes incorporats en la
interface, les revisions i l’extensió de la garantia del bé.
En relació als lots 114 i 115
MILLORES, RESPECTE AL QUE ES DESCRIU AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT),
(fins a un màxim de 20 punts)

o

De conformitat amb les previsions de l’article 145 d ela LCSP per tal d’avaluar la qualitat
dels béns ofertats i tendir a adjudicar l’Acord marc a aquella empresa que presenti la
millor proposició relació qualitat-preu, són objecte de valoració aspectes relatius al valor
tècnic dels subministraments i les seves característiques funcionals, tal i com especifica
l’article 145.2 apartat primer de la LCSP, concretament, la millora en les determinacions
exigides en el PPT relatives a una major capil·laritat territorial en la prestació del servei i
una millora del contingut dels cursos de formació.
• CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS:
En relació als lots 1 al 45 i 105 al 110
D’acord amb les previsions de l’article 146.2 de la LCSP, al establir-se diversos criteris
d’adjudicació es dona preponderància els valorables automàticament, en els termes següents.
o

AVALUACIÓ DE LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA (fins a un màxim de 70 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic la valoració de la proposició econòmica de les empreses, segons el criteri del
preu més baix. Aquestes hauran de presentar un preu unitari per aquella unitat de
licitació que presenten proposició.

o

XARXA DE SERVEI POST-VENDA (fins a un màxim de 5 punts)
Per tal de seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a
criteri automàtic la valoració de la xarxa de tallers, oficines tècniques autoritzades per
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a dur a terme el servei post-venda dels subministraments objecte de licitació. D’acord
amb les previsions de l’article 145.2 apartat tercer de la LCSP, la valoració del servei
post-venda és un aspecte determinant de la qualitat dels subministraments, el qual pot
ser objecte de valoració.
En relació als lots 46 al 103
D’acord amb les previsions de l’article 146.2 de la LCSP, al establir-se diversos criteris
d’adjudicació es dona preponderància els valorables automàticament, en els termes següents.
o

AVALUACIÓ DE LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA (fins a un màxim de 65 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic la valoració de la proposició econòmica de les empreses, segons el criteri del
preu més baix. Aquestes hauran de presentar un preu unitari per aquella unitat de
licitació que presenten proposició.

o

AVALUACIÓ DE L’IMPORT DEL QUILÒMETRE NO CONSUMIT (fins a un màxim de 2,5
punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic un altre criteri relacionat amb els costos, corresponent a la valoració de
l’import del quilòmetre no consumit, el qual atorga més puntuació al preu ofertat més
alt, vist que aquest preu serà entregat a les entitats locals per aquells quilòmetres que
no efectuïn.

o

AVALUACIÓ DE L’IMPORT DEL QUILÒMETRE CONSUMIT DE MÉS (fins a un màxim de
2,5 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic un altre criteri relacionat amb els costos, corresponent a la valoració de
l’import del quilòmetre consumit de més, el qual atorga més puntuació al preu ofertat
més baix.

o

VALOR ESTIMATIU DEL BÉ AL FINALITZAR EL PERÍODE D’ARRENDAMENT (fins a un
màxim de 5 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic un altre criteri relacionat amb els costos, corresponent a la valoració de
16

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat

Expedient de contractació núm. 2019.07
Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya

l’import del bé al finalitzar el període d’arrendament, per tal que les entitats locals
puguin exercir l’opció de compra del bé.
En relació al lot 104
D’acord amb les previsions de l’article 146.2 de la LCSP, al establir-se diversos criteris
d’adjudicació es dona preponderància els valorables automàticament, en els termes següents.
o

AVALUACIÓ DE LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA (fins a un màxim de 70 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic la valoració de la proposició econòmica de les empreses, segons el criteri del
preu més baix. Aquestes hauran de presentar un preu unitari per a cadascun dels
vehicles objecte de licitació, els quals seran valorats de forma independent segons la
fórmula prevista en el PCAP.

o

XARXA DE SERVEI POST-VENDA (fins a un màxim de 5 punts)
Per tal de seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a
criteri automàtic la valoració de la xarxa de tallers, oficines tècniques autoritzades per
a dur a terme el servei post-venda dels subministraments objecte de licitació. D’acord
amb les previsions de l’article 145.2 apartat tercer de la LCSP, la valoració del servei
post-venda és un aspecte determinant de la qualitat dels subministraments, el qual pot
ser objecte de valoració.

En relació als lots 111 i 112
La valoració dels costos dels serveis objecte de licitació serà efectuada en la licitació dels
contractes basats, en aquest sentit, en la fase de licitació de l’Acord marc seran valorats criteris
relatius a la qualitat dels serveis.
o

FORMACIÓ DEL PERSONAL QUE CONFIGURA L’EQUIP (fins a un màxim de 15 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 apartat segon de la LCSP, és valorable la
qualificació del personal adscrit a l’execució del contracte, vist que aquesta pot revertir
notablement a assegurar una bona qualitat dels serveis objecte de licitació.

o

OFERIMENT DE LES MILLORES INDICADES (fins a un màxim de 10 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 apartats segon i tercer de la LCSP, és
valorable l’organització, l’assistència tècnica i les condicions de realització dels serveis,
vist que aquestes poden revertir notablement a assegurar una bona qualitat dels
serveis objecte de licitació.
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En relació al lot 113
D’acord amb les previsions de l’article 146.2 de la LCSP, al establir-se diversos criteris
d’adjudicació es dona preponderància els valorables automàticament, en els termes següents.
o

AVALUACIÓ DEL PREU DEL PUNT DE RECÀRREGA (fins a un màxim de 60 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic la valoració de la proposició econòmica del punt de recàrrega, segons el
criteri del preu més baix. Aquestes hauran de presentar un preu unitari del bé.

o

AVALUACIÓ DEL PREU DE L’ESTUDI (fins a un màxim de 15 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic la valoració de la proposició econòmica de l’estudi, segons el criteri del preu
més baix. Aquestes hauran de presentar un preu unitari del servei ofertat.
S’ha atorgat una major ponderació en la puntuació a la valoració del preu del punt de
recàrrega, vist que aquesta constitueix la prestació principal de l’objecte de licitació.

En relació als lots 114 i 115
D’acord amb les previsions de l’article 146.2 de la LCSP, al establir-se diversos criteris
d’adjudicació es dona preponderància els valorables automàticament, en els termes següents.
o

AVALUACIÓ DE LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA (fins a un màxim de 75 punts)
D’acord amb les previsions de l’article 145.2 últim paràgraf de la LCSP, per tal de
seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a criteri
automàtic la valoració de la proposició econòmica de les empreses, segons el criteri del
preu més baix. Aquestes hauran de presentar un preu unitari per aquella unitat de
licitació que presenten proposició.

10. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
D’acord amb les exigències de l’article 202 de la LCSP s’han previst un seguit de condicions
especials d’execució de caràcter social i ètic.
- Condicions especials d’execució de caràcter social
En primer lloc, s’han previst unes condicions especials d’execució que tenen, d’acord amb les
previsions de l’article 202.2 de la LCSP, com a objectiu eliminar desigualtats entre l’home i la
dona en aquest sector econòmic, consistents en fomentar la contractació de personal femení
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en les noves incorporacions de personal a l’empresa, per tal de vetllar per l’assoliment d’un
equilibri entre el nombre de personal femení i masculí i, així com també, de no utilitzar
llenguatge ni cap imatge sexista en la documentació escrita o gràfica utilitzada i lliurada durant
l’execució de l’Acord marc i els contractes basats.
Aquestes condicions també incorporen la perspectiva de gènere en aquesta licitació i, tal i com
ha estat justificat en l’apartat relatiu als criteris d’adjudicació, s’entenen relacionades amb
l’objecte del contracte.
- Condició especial d’execució ètica
D’altra banda, de conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’introdueix una condició especial
d’execució de caràcter ètic, tot preveient una sèrie d’obligacions com per exemple, l’observança
dels principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions corresponents
a les prestacions objecte dels contractes, la no realització accions que posin en risc l’interès
públic, etc.
- Condició especial d’execució relativa al tractament de dades personals
En virtut del que disposa l’article 202 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte que la seva
execució pot implicar la cessió de dades personals per part de les entitats destinatàries de
l’Acord marc, les empreses seleccionades i adjudicatàries s’obliguen al compliment a la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
La Directora General del CCDL

Joana Ortega i Alemany
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