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Acord

ADJUDICACIÓ DEL EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT BASAT EN L'ACORDMARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA (EXP. 2016.2) PER A LA COMPRA DE 4 MOTOCICLETES KYMKO SUPER
DINK PER AL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), promou, periòdicament, mitjançant les seves Centrals de Contractació, la
licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya a través dels sistemes
per a la racionalització de la contractació administrativa previstes a la legislació en matèria de
contractes del sector públic, principalment per acord marc, possibilitant la contractació de forma
agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis d’acord amb les
necessitats de les entitats locals adherides a l’Associació.
En data 17 de maig de 2016, mitjançant Decret d’alcaldia num.1026/2016, es va acordar
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i el Consorci Català de Desenvolupament Local
(CCDL) amb la finalitat de realitzar l’adquisició de béns, subministraments i la contractació de
serveis mitjançant la Central de Compres de l’ACM-CCDL d’acord amb les condicions previstes
en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i els
contractes subscrits amb les empreses adjudicatàries.
En data 19 d’octubre de 2017 la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació, va adoptar un
acord en què resolgué adjudicar el Sublot 2.6 Motocicleta scooter interurbana benzina de
l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2016.02) a l’empresa: COOLTRA MOTOS, S.L. L’adjudicació es va formalitzar el 15
de gener de 2018.
La durada inicial de l’acord marc era de 12 mesos i s’ha anat prorrogant anualment pel mateix
termini.
En data 23 de novembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la
tercera pròrroga, entre d’altres, del sublot 2.6 per un període de dotze mesos més, a comptar
des del 15 de gener de 2021.
En data 5 d’agost de 2021 el Coordinador d’Emergències de Protecció Civil, amb el vist i plau
de la Directora d’assessoria jurídica, emet un informe de necessitat, amb número de document
272016/2021, per a la compra de quatre motocicletes KYMKO Super Dink per al servei de
Protecció Civil. L’informe és el següent:
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INFORME TÈCNIC PER A L’ADQUISICIÓ DE 4 MOTOCICLETES MITJANÇANT L’ACORD
MARC DE L’ACM
Assumpte: Informe per l’encàrrec de provisió per a l’adquisició de 4 motocicletes KYMKO Super
Dink.
Procediment: Encàrrec de provisió derivat de l’Acord Marc de Mobilitat sostenible amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02).
El 20 de gener de 2018 el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL) va formalitzar el
contracte del Lot 2.6 (motocicleta interurbana benzina) de l’Acord Marc de Sostenibilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals (Exp. 2016.02) amb l’empresa COOLTRA MOTOS
S.L. (NIF B64146632) com a única adjudicatària del lot 2.6.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és una entitat local associada actualment a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i per tant destinatària del subministrament objecte de
l’esmentat Acord Marc.
L’Acord Marc de Mobilitat sostenible té una durada inicial de 12 mesos, comptadors a partir de la
formalització del contracte (15 de gener 2018). Actualment està en vigor la tercera pròrroga
d’aquest Acord Marc per un període de 12 mesos a comptar des del 15 de gener de 2021. En
conseqüència, és vigent i adjunto la formalització de l’esmentada pròrroga en l’expedient AUPAC
número 31962/2021.
La necessitat de compra d’aquests quatre vehicles és per la renovació de la flota existent. En
aquests moments a la Secció municipal de Protecció Civil, que té 4 motocicletes amb més de 16
anys d’antiguitat.
Proposem la compra del model KYMKO Super Dink (lot 2.6) perquè considerem que aquest
respon a les necessitats dels serveis a realitzar per part de la Secció de Protecció Civil degut que
són motos relativament lleugeres, àgils i manejables, ideals per serveis en zona urbana. Hem
valorat l’opció de que fossin elèctriques, d’acord amb el Pla d’emergència climàtica aprovat pel
Ple municipal, però considerem que en el cas de l’us previst per part de la Secció de Protecció
Civil, actualment no és viable, sobretot perquè considerem que l’autonomia de les motos
elèctriques és petita i el temps de recàrrega és elevat per uns vehicles que es destinaran a
serveis preventius i per situacions d’emergència. És important ser conscients que les
emergències no tenen un temps establert de durada, de finalització i no podem estar més
pendents de si ens quedem sense bateria a la moto que de resoldre l’emergència.
La clàusula 37 del Plec de clàusules administratives particulars (PCA en endavant) estableix que,
prèviament a l’inici de la tramitació del contracte, els ens locals podran consultar a l’empresa la
viabilitat dels contractes.
Donat que la clàusula 37 del PCAP de l’Acord Marc estipula que:
En els contactes basats es determinarà, si és el cas, configuracions més concretes en les seves
dimensions de carrosseria, potència de motor, tipus de combustible i equipaments
complementaris, la qual cosa poden donar lloc a l’adquisició de versions superiors o inferiors de
la marca/model seleccionada en la seva versió bàsica, sempre i quan aquestes configuracions
hagin estat determinades en les ofertes inicials del licitador i aprovades en l’acord d’adjudicació,
amb el corresponent escandall dels seus preus.
El model de motocicleta KYMKO Super Dink licitat per l’adjudicatari inclou un bagul de 30 litres i
dues còpies de claus. Per necessitats de servei, el bagul proposat no té una capacitat òptima per
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a poder contenir el material necessari per a un normal desenvolupament del serveis preventius i
d’emergència que hagi de prestar aquest vehicle. D’altra banda, la necessitat d’una tercera còpia
de la clau ve donada perquè s’han de deixar còpies d’aquesta clau a l’armari elèctric de claus del
pàrquing de les dependències de la Policia Local i Protecció Civil, una altra còpia a l’armari dels
caporals de la Policia Local i la tercera per als responsables de la Secció de Protecció Civil.
En aplicació de la clàusula 37 del PCAP de l’Acord Marc, i tal i com preveu l’art. 198.3 del
TRLCSP, hem sol·licitat a l’única empresa adjudicatària del sublot 2.6 que complementin la seva
oferta amb un bagul de 40 litres i una tercera clau per cada moto. Adjuntem a l’expedient factura
pro forma del vehicle on especifica que la compra d’aquests complements té un cost de 290
€/unitat

Aquests vehicles requeriran d’una transformació posterior per tal d’adequar-los a la imatge,
normativa i usos específics per a Protecció civil. Aquesta transformació es tramitarà mitjançant
contractació basada del Lot 10 de l’Acord marc de Mobilitat sostenible de l’ACM (Exp. 2016.02) o
mitjançant el procediment adient però sol·licitem la tramitació d’aquest expedient de contractació
per tal de poder adjudicar la compra el més aviat possible. La urgència de poder disposar de
vehicles de substitució ve donada per l’antiguitat de les motos actuals, l’escasetat de vehicles en
el mercat per la crisi mundial dels semiconductors, la poca disponibilitat de vehicles de l’Acord
marc exp. 2016.02 en estar en 3a pròrroga i l’aturada en la formalització del nou Acord marc de
Mobilitat sostenible de l’ACM (actualment en espera de la resolució del recurs interposat al
Tribunal de Contractes)
Proposta:
Proposo a l’òrgan de contractació municipal l’aprovació de l’encàrrec de provisió per a l’adquisició
de 4 motocicletes KYMKO Super Dink, derivat de l’Acord Marc sostenible de l’ACM (Exp.
2016.02) per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a favor de l’empresa COOLTRA MOTOS
S.L., única adjudicatària del Lot 2, sublot 6.
L’import d’adjudicació és de 22.205,92€ (IVA inclòs) desglossat de la següent manera:
- 4 motocicletes KYMKO Super Dink: 17.192,00 € (IVA no inclòs)
o Modificació bagul + clau 1.160,00 €
o IVA (21%): 3.853,92 €
L’aplicació pressupostària on imputar la totalitat del cost d’aquest contracte és la 60604006
02000 13400 6240000 60604.

En data 30 de juliol de 2021 COOLTRA MOTOS, S.L presenta el pressupost següent:
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Consta a l’expedient declaració responsable del legal representant de COOLTRA MOTOS, SL
amb relació al compliment de les condicions per contractar amb l’administració pública
previstes a l’article 71 de la LCSP.
Consta a l’expedient la retenció de crèdit amb càrrec a la partida 2000 13400 6240000 Vehicles
Protecció Civil, per import de 22.205,92€ i amb número d’apunt previ 920210005886.
En data 14 de setembre de 2021 la tècnica corresponent de l’Àmbit de Contractació i compres
emet un informe jurídic favorable a la contractació amb nota de conformitat de la secretària
general de l’ajuntament.
De conformitat amb l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP) l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és Administració pública i té la
consideració de poder adjudicador. Aquesta condició subjectiva determina que li sigui
d’aplicació l’esmentada llei.
Aquest procediment es regeix per la LCSP i pels plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.2).
L’objecte d’aquest contracte es qualifica, d’acord amb els articles 16 i 218 i següents de la
LCSP, com a contracte administratiu de subministraments basat en un acord marc amb
l’Associació Catalana de Municipis.
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està adherit al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català de
Desenvolupament Local (CCDL) per realitzar adquisicions de béns, subministraments i
contractar serveis a través de la seva central de compres en les condicions establertes en els
Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques de l’Acord marc.
L’informe emès pel Coordinador d’Emergències de Protecció Civil, amb el vist i plau de la
Directora d’assessoria jurídica, de data 5 d’agost de 2021 dona compliment al que determina
l’article 28 de la LCSP respecte de la justificació de la necessitat del contracte. La resta de
documentació que consta a l’expedient acrediten la idoneïtat de l’objecte i contingut del
contracte.
De conformitat amb la clàusula 39 del PCAP l’ajuntament haurà de rebre els vehicles sol·licitats
en el termini màxim de seixanta dies. Aquest termini començarà a comptar des de la
data de la comanda.
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D’acord amb la clàusula 41 del PCAP, el període de garantia és de dos anys, a comptar des de
la data de lliurament dels vehicles.
Estableix l’article 69 del PCAP de l’acord marc, que en els contractes basats del lot 2 d’import
igual o superior als 18.000€, IVA exclòs, s’haurà de requerir la constitució d’una garantia
definitiva. L’empresa adjudicatària haurà de presentar, davant l’òrgan de contractació, el
resguard acreditatiu d’haver dipositat en la tresoreria un import equivalent al 5% del preu
d’adjudicació. Aquesta garantia podrà presentar-se en qualsevol de les formes previstes a
l’article 96 del TRLCSP. La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït
el venciment del termini de garantia. Si no es constitueix la garantia definitiva es deixarà sense
efecte l’adjudicació del contracte basat. Aquesta garantia respondrà, d’acord amb l’article 107.5
de la LCSP, respecte dels incompliments tant de l’acord marc com del contracte basat.
De la documentació que forma part de l’expedient es conclou que s’ha donat compliment al
procediment establert a l’article 37 dels PCAP respecte del procediment dels contractes basats
del Lot 2.6 Motocicleta scooter interurbana benzina i a les prescripcions recollides a l’art. 221
de la LCSP.
D’acord amb la Disposició Addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, la competència per a l’adopció d’aquest acord
correspon a l’alcaldessa; no obstant això, aquesta competència està delegada en la Junta de
Govern Local per Decret de l’alcaldia 3522/2019, de 4 de juliol.
Pel que s’ha exposat, la Junta de Govern Local acorda:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministraments basat en l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.2) per a la compra de 4
motocicletes KYMKO Super Dink per al servei de Protecció Civil a COOLTRA MOTOS, SL per
import de 22.205,92€, IVA inclòs.
Segon.- APROVAR l’autorització i la disposició de la despesa per import de 22.205,92€, IVA
inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària 2000 13400 6240000 Vehicles Protecció Civil del
pressupost vigent.
Tercer.- REQUERIR COOLTRA MOTOS, SL per a que dipositi en la Tresoreria municipal
917,60€ en concepte de garantia definitiva, de conformitat amb l’article 69 del PCAP de l’acord
marc.
Quart.- SOTMETRE l’efectivitat d’aquesta adjudicació a la constitució de la garantia definitiva.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord COOLTRA MOTOS, SL, a la Central de contractació de
l’Associació Catalana de Municipis i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a Protecció Civil, a l’àmbit de Contractació i
compres, a Comptabilitat, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
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