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Acord

APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE PROVISIÓ BASAT EN L'ACORD-MARC DE MOBILITAT
SOSTENIBLE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP.
2016.2) PER A L'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, D'UN KIA NIRO 1.6 GDI
HEV 104 KW DRIVE, AMB LA TRANSFORMACIÓ PER DEXTRON PER A LA POLICIA
LOCAL A ALD AUTOMOTIVE, SA AMB UNA DURADA DE 4 ANYS.
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 pel que es resolgué adjudicar el Lot 3 – Arrendament, amb o sense opció de compra,
automòbils (Lot 1), de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Expedient 2016.02) a les empreses BBVA Autorenting S.A i Banc Sabadell
Renting SLU. L’adjudicació es va formalitzar el 15 de gener de 2018.
L’Acord marc esmentat tenia una durada inicial de 12 mesos des de la formalització del
contracte 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 de l’Acord marc
de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya per, entre d’altres, els
sublots 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, per un període màxim de dotze mesos, a comptar des
del 15 de gener de 2021.
El 30 de juliol de 2021 l’Inspector en Cap de la Policia Local emet un informe en què justifica la
necessitat d’adquirir un altre vehicle amb mampara per traslladar detinguts, ja que Policia Local
només en disposa d’un i resulta insuficient per donar servei a la ciutat.
El 3 d’agost de 2021 s’envia petició d’oferta a les dues empreses adjudicatàries del Lot 3 per a
l’arrendament, sense opció de compra, d’un Kia NIRO 1.6 GDI HEV 104 KW Drive, amb la
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transformació per DEXTRON, per una durada de 4 anys. Els justificants d’enviament figuren a
l’expedient.
Consten a l’expedient els justificants de recepció de l’oferta enviada de Banc Sabadell Renting,
SL, de data 2 d’agost i d’Ald Automotive, SA, de data 3 d’agost.
Transcorregut el termini de 6 dies hàbils concedits per a la presentació d’ofertes només Ald
Automotive n’ha presentat una amb número de registre d’entrada E/36124/2021, de data 3
d’agost. L’oferta és la següent:
VEHICLES OFERTATS: 1 (37972935)
KIA NIRO 1.6 GDi HEV 104kW (141CV) Drive
Durada contracte: 48 mesos
Quilòmetres any: 50.000 km
Quilòmetres a 4 anys: 200.000 km.
Preu vehicle: 1.260,05 € al mes/vehicle IVA exclòs.
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0514 euros/km sense IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0668 euros/km sense IVA.
Opció estimada de compra a 48 mesos: 11.780,00 euros més IVA.
Equipament inclòs: Serveis Generals 21/1239, Catifes de Goma, extintor.
Cobertures Contracte:
Manteniment - Reparacions Premium
Canvi de pneumàtics il·limitats (“Rebentada” Inclosa).
Vehicle de reemplaçament tipus C a les 24 h d´estada al taller fins a la finalització de la
Reparació
Gestió de multes
Asistencia Carretera 24 hores
Assegurança:
Assegurança Tot Risc Premium Quota Tancada Lliure Elecció.
Consten a l’expedient les retencions de crèdit per fer front a la despesa amb el detall següent:
ANY

PARTIDA

APUNT PREVI

2021

13000 92000 2040000 Renting vehicles policials

920210005888

4.573,98 €

2022

13000 92000 2040000 Renting vehicles policials

920219000467

18.295,93 €

2023

13000 92000 2040000 Renting vehicles policials

920219000467

18.295,93 €

2024

13000 92000 2040000 Renting vehicles policials

920219000467

18.295,93 €

2025

13000 92000 2040000 Renting vehicles policials

920219000467

13.721,94 €

TOTAL

IMPORT

73.183,71 €

En data 11 d’agost de 2021 la Cap de la Unitat administrativa de Contractació i compres emet
un informe favorable de valoració de l’oferta presentada i proposa l’adjudicació del contracte a
Ald Automotive, SA per import de 73.183,71€ (IVA inclòs).
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.
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Aquest procediment es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic 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 per l’Inspector en Cap de la Policia Local, de data 30 de juliol 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 la documentació que forma part de l’expedient es conclou que s’ha donat compliment al
procediment establert a l’article 52 dels Plecs de clàusules administratives particulars de l’Acord
marc respecte del procediment dels contractes basats del Lot 3 Arrendament de vehicles,
motocicletes i maquinària tècnica amb selecció d’empreses 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. APROVAR l’encàrrec de provisió basat en l’Acord marc de mobilitat sostenible amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.2) per a l’arrendament, sense opció de
compra, d’un Kia NIRO 1.6 GDI HEV 104 KW Drive, amb la transformació per DEXTRON per a
la Policia Local a ALD AUTOMOTIVE, SA amb una durada de 4 anys.
Segon. APROVAR la disposició i l’autorització de la despesa per import de 73.183,71€ (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 13000 92000 2040000 Renting vehicles policials
de la forma següent:
ANY

PARTIDA

APUNT PREVI

IMPORT

2021

13000 92000 2040000 Renting vehicles policials

920210005888

4.573,98 €

2022

13000 92000 2040000 Renting vehicles policials

920219000467

18.295,93 €

2023

13000 92000 2040000 Renting vehicles policials

920219000467

18.295,93 €

2024

13000 92000 2040000 Renting vehicles policials

920219000467

18.295,93 €

2025

13000 92000 2040000 Renting vehicles policials

920219000467

13.721,94 €

Tercer. ASSUMIR el compromís de dotar el pressupost 2022, 2023, 2024 i 2025 amb el crèdit
suficient i adequat per fer front a la despesa de caràcter plurianual del contracte d’acord amb
allò establert a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tot subordinant l’eficàcia del
contracte per a les anualitats successives corresponents en els termes establerts a l’article
3/4

39.2) de la Llei bàsica estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, a l’aprovació definitiva en cada exercici del Pressupost
Municipal General.
Quart. NOTIFICAR aquest acord a Ald Automotive, SA i a Banc Sabadell Renting, SLU, la
Central de contractació de l’Associació Catalana de Municipis i al Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Cinquè. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a Policia Local, al Servei de Contractació i
compres, a Comptabilitat, a la Intervenció i a la Tresoreria.
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