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Informe per sol·licitar l’arrendament de 3 Nissan Navara Doble Cabina Pick up 4x4 Visia
(Lot 3) per a la Brigada d’Obres mitjançant contractació basada de l’Acord marc de
Mobilitat sostenible de l’ACM (Exp. 2016.02)
Antecedents
En data 29 de juliol de 2021, la Secció de Manteniment urbà sol·licita, mitjançant informe tècnic
(doc 260759/2021), l’arrendament de 3 tot terrenys Nissan Navara Doble Cabina Pick Up 3250
kg MMA 2.3dCi E6D 120 kW (160 CV) 6M/T 4x4 Visia justificat per la necessitat de renovació
de la flota de vehicles de la Brigada d’Obres com a conseqüència de l’entrada en vigor de les
restriccions per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que afecta a aquesta tipologia de vehicles
amb finalització de la moratòria a partir del dia 1 de novembre de 2021.
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, així com per garantir la continuïtat de les tasques i feines assignades a la Brigada
d’Obres, es sol·licita la tramitació de la contractació basada de l’Acord marc de
subministrament de Mobilitat sostenible de l’ACM (Exp. 2016.02) dels següents vehicles,
segons informe doc. 260759/2021:
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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.
En aplicació de la clàusula 7 del PCAP de l’Acord marc de Mobilitat sostenible, l’Ajuntament de
Sant Cugat no requereix d’una adhesió específica perquè ja estem adherits amb caràcter
general al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL.
L’Acord marc de Mobilitat sostenible es troba actualment vigent per Resolució de la Central de
contractació de l’ACM de data 3 de desembre de 2019 en la qual es va aprovar definitivament
la tercera pròrroga del lot 3. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu amb
les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 15 de gener de 2020.
Les empreses adjudicatàries del lot 3 “Arrendament, amb o sense opció de compra,
d’automòbils”, segons certificat d’adjudicació i formalització de la 3a pròrroga adjunts a
l’expedient, són:
-

ALD AUTOMOTIVE SA (NIF A80292667)
BANSABADELL RENTING SLU (NIF B60854932)

En aplicació de la clàusula 52 del PCAP de l’Acord marc, en data 30/07/2021, es notifica
electrònicament la petició d’oferta a ambdues empreses adjudicatàries amb un termini màxim
de presentació d’ofertes de 6 dies hàbils, termini que finalitzava el 9/08/2021.
En data 3/8/2021, ALD AUTOMOTIVE SA presenta la següent oferta:

2/3

En finalitzar el termini de presentació d’ofertes, no consta en Seu electrònica cap oferta per
part de BANSABADELL RENTING SLU (NIF B60854932), tot i tenir constància d’haver rebut la
notificació de la sol·licitud d’oferta (referència notificació núm. 18771/2021 de data
30/07/2021).
Sol·licito


Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària del Lot 3, ALD AUTOMOTIVE SA amb NIF
A80292667 per l’arrendament a 4 anys de 3 Nissan Navara Doble Cabina Pick up 4x4 Visia.



Aprovar l'autorització i disposició de la despesa pluriennal a favor de ALD AUTOMOTIVE
SA per una quota mensual per vehicle de 535,72 € (IVA no inclòs) i per un import total de
contracte de 77.143,68 € (IVA no inclòs) més un 21% d’IVA (16.200,17 €), per un total de
93.343,85 € (IVA inclòs), imputat a l’aplicació pressupostària “Renting vehicles”
13000.92000.2040001 i desglossat de la següent manera:
Quota mensual
1 Vehicle

IVA

Total quota mes

535,72 €

112,50 €

648,22 €

3 Vehicles

1.607,16 €

337,50 €

1.944,66 €

Any 2021 (desembre)

1.607,16 €

337,50 €

1.944,66 €

Any 2022

19.285,92 €

4.050,04 €

23.335,96 €

Any 2023

19.285,92 €

4.050,04 €

23.335,96 €

Any 2024

19.285,92 €

4.050,04 €

23.335,96 €

Any 2025 (gen - nov)

17.678,76 €

3.712,54 €

21.391,30 €
93.343,85 €



Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries, al CCDL (Carrer València,
231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i
correu electrònic centraldecompres@acm.cat ), així com als departaments de
Comptabilitat, Compres i Manteniment Urbà, i donar-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
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