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ACTE D’INICI
Expedient de contractació relatiu al Subministrament a través del sistema
d’arrendament sense opció de compra de 2 vehicles híbrids (benzina-elèctric)
destinats al Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona.
Promotor
Núm. d’expedient

10410 - Subdirecció de Logística
2019/0006894

Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest
article assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar
l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
La Diputació de Barcelona, i en concret la Subdirecció de Logística, va promoure el
contracte 2015/0000861 per incorporar 5 vehicles destinats al servei de vehicles amb
conductor del Parc Mòbil de la Corporació, a través del sistema d’arrendament. Aquest
contracte de 4 anys finalitza el pròxim 3 de desembre de 2019, sense possibilitat de
pròrroga.
Pel número de serveis a la baixa que han experimentat els desplaçaments amb
conductor els darrers tres anys, es constata que és suficient contractar 2 vehicles.
Davant la necessitat de continuar prestant el servei de vehicles amb conductor,
destinats als desplaçaments de càrrecs electes i de representació, es proposa una
nova contractació per l’arrendament de 2 vehicles, tipus híbrid amb motor de benzina i
elèctric, que ofereixen la combinació òptima de autonomia i reducció d’emissions
contaminants.
En aquesta contractació s’han de tenir en consideració:
• El Decret 226/2006, de 23 de maig, que declara zona de protecció especial de
l’ambient atmosfèric, tant de Barcelona ciutat, com altres municipis de la regió
metropolitana, als efectes de reduir les emissions de NOx i partícules PM10.
• La Guia per a la compra verda de vehicles (model GPP Toolkit) 2018, de la
Generalitat de Catalunya, també aplicable al lloguer i renting de vehicles, amb
recomanacions per la reducció d’emissions i consum de carburants.
• El Pla d’optimització de recursos (POR) 2.0, bloc IV sobre Mobilitat, de la Diputació
de Barcelona (Dictamen aprovat per Junta de Govern de data 30 de juny de 2016).
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• La Instrucció per a l’ambientalització de la contractació (IAC) a la Diputació de
Barcelona i als organismes dependents. (Dictamen aprovat per Junta de Govern de
data 24 de juliol de 2014).
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP les entitats del sector públic no poden subscriure
contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins
institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme a la Presidència de la
Diputació de Barcelona d'acord amb la disposició addicional segona, punt 1, de la
LCSP, ha estat delegada en el/la sotasignat/ada en virtut del que disposa la Refosa
1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
7048/18, de 9 de juliol, publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,
DISPOSO:
- que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu al Subministrament a través del
sistema d’arrendament sense opció de compra de 2 vehicles híbrids (benzinaelèctric) destinats al Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona.
- que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la
resta de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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