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Acord

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER L'ADQUISICIÓ DE QUATRE
FURGONETES ELÈCTRIQUES RENAULT KANGOO ZE (LOT 11) I D'UNA FURGONETA
FORD TRANSIT VAN HÍBRIDA (LOT 13) PER A LA BRIGADA D'OBRES I DE PARCS I
JARDINS MITJANÇANT CONTRACTACIÓ BASADA DE L'ACORD-MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA TÈCNICA DE L'ACM (EXP. 2018.04)
En data 01/10/2020, es formalitza l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i
elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, amb l’empresa adjudicatària ROMACAR ABS S.L. i amb l’empresa RENAULT
RETAIL GROUP BARCELONA S.A (Exp. 2018.04).
La durada inicial de l’Acord marc de referència serà de vint-i-quatre mesos des de la data de
formalització de l’Acord marc, segons preveu la clàusula 10a del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) i en compliment de l’article 219.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). Aquest període inicial podrà ésser
prorrogat per dos períodes més de dotze mesos addicionals cadascun d’ells, essent la seva
durada màxima de 48 mesos.
En data 16/05/2016, per Decret d’Alcaldia núm.1026/2016, es va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament de Sant Cugat, al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals
de Catalunya l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i el Consorci Català pel
desenvolupament Local (CCDL).
En data 22/07/2021, la Secció de Manteniment Urbà va emetre informe tècnic (document aupac
251393/2021), requerint al Servei de Compres la sol·licitud d’oferta a les adjudicatàries de
l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per la compra de cinc
furgonetes (quatre elèctriques i una híbrida) motivada per la necessitat de renovació de la flota
de vehicles de la Brigada d’Obres i Parcs i Jardins derivada de l’entrada en vigor de les
restriccions a la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Existeix una moratòria prèvia a la imposició
de sancions que finalitza, per aquest tipus de vehicles, el dia 01/05/2022. L’informe tècnic de la
Secció de Manteniment Urbà ha estat emès en els següents termes:
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En data 23/07/2021, el Servei de Contractació i Compres emet informe per sol·licitar l’adquisició de
quatre furgonetes elèctriques Renault Kangoo ZE (Lot 11) i d’una furgoneta Ford Transit VAN
híbrida (Lot 13) per a la Brigada d’Obres i de Parcs i Jardins mitjançant contractació basada de
5/10

l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica de l’ACM (Exp. 2018.04) en els següents
termes:
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Aquest informe tècnic del Servei de Contractació i Compres serveix de motivació a la resolució
que ara es pretén en compliment de l’article 88.6 de la Llei 39/2015, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
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A l’informe del Servei de Contractació i Compres, es sol·licita la tramitació del contracte basat
en l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis
de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb l’empresa adjudicatària
ROMACAR ABS S.L.(Exp. 2018.04) per l’adquisició dels següents vehicles:
Vehicle
Renault Kangoo Z.E 2011
Maxi 2P-Lot 11 (Elèctric)
Ford Trànsit Van (Híbrid)Lot 13
TOTAL

Núm.
Vehicles

Preu sense IVA

Total sense IVA

Total amb IVA

Modalitat

4

29.999€

119.996€

145.195,16€

Compra

1

19.395€

19.395€

23.467,95€

Compra

168.663,11€

En data 04/08/2021, el Servei de Contractació i Compres presenta document comptable RC per
import de 168.663,11€ a la partida pressupostària 20300 16900 6240000 22021008639, en
document aupac 270347/2021:

L’òrgan de contractació competent és l’Alcaldia, de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona, apartat primer, de la LCSP i els articles 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de Règim Local, i l’article 53 del DL.2/2003 de Text refós de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya. No obstant, aquesta competència en matèria de contractació s’ha delegat a la Junta
de Govern Local mitjançant el Decret d’Alcaldia num.3522/2019 de data 04/07/2019, publicat al
BOPB en data 18/07/2019.
Pel que s’ha exposat, la Junta de Govern Local acorda:
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat a l’Acord marc de
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04), en compliment de la clàusula
7 del PCAP que exigeix adhesió específica a l’Acord marc.
Segon.- APROVAR la contractació, amb l’empresa adjudicatària del Lot 11, RENAULT RETAIL
GROUP BARCELONA S.A. amb NIF A08189946, per l’adquisició de quatre furgonetes Renault
Kangoo ZE (elèctriques), per un valor unitari de 29.999,00€ (IVA exclòs) i, per valor total de
119.996,00€ (IVA exclòs) i 145.195,16€ amb IVA inclòs.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa esmentada anteriorment a favor de RENAULT
RETAIL GROUP BARCELONA S.A. per un valor unitari per vehicle de 29.999,00€ (IVA exclòs).
El preu total per les quatre furgonetes és de 119.996,00€ (IVA exclòs) i 145.195,16€ amb IVA
inclòs, corresponent a la partida pressupostària del pressupost municipal vigent 20300 16900
6240000 22021008639 , en document aupac 270347/2021.
Quart.- APROVAR la contractació amb l’empresa adjudicatària del Lot 13, ROCAMAR ABS
S.L. amb NIF B63002901, per l’adquisició d’una furgoneta Ford trànsit Van (híbrida), per un
valor de 19.395,00€ (IVA exclòs), més el 21% d’IVA (4.072,95€), per valor total de 23.467,95€.
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa esmentada anteriorment a favor de
ROCAMAR ABS S.L. per un valor unitari per vehicle de 19.395,00€ (IVA exclòs). El preu total
de la furgoneta incloent el 21% d’IVA, és de 23.467,95€, corresponent a la partida
pressupostària del pressupost municipal vigent 20300 16900 6240000 22021008639, en
document aupac 270347/2021.

9/10

Sisè.- NOTIFICAR l’adopció d’aquests acords a les empreses adjudicatàries, al CCDL i a
l’ACM i donar trasllat a la Secció de Manteniment Urbà, al Servei de Contractació i Compres, a
la Tinència d’Alcaldia, a Tresoreria i Comptabilitat i a la Intervenció municipal.
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