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Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

UNITAT

Oficina tècnico-jurídica Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments

ASSUMPTE

08-09-2022

(NGEU )POS ADQUISICIÓ DE VEHICLE PATRULLA ELECTRIC, VIDEOCAMERA
SANCIONADORA, UN APARELL DE RECAPTACIÓ D'INFORMACIÓ ADMOSFERIC
DE L'AIRE I EL SERVEI DE TRANSFORMACIÓ DEL TURISME EN VEHICLE
PATRULLA

FIR$INT_AYT
DECRET núm.

10805/2022

Antecedents de fet
1.-Per l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost de 2021, es van aprovar les bases
reguladores per al Programa d’ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes
emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), i s’aprova i publica la convocatòria
corresponent a l’exercici 2021 i en data 17 de febrer de 2022 es va emetre la Resolució
provisional de la Secretaria General de Transportes y Movilidad de en la qual es concedia
a l’Ajuntament de Sabadell ajuts a diferents actuacions, entre elles la d’aquest
subministrament dins del codi d’actuació P1-L2-20210927-1 Implantació Zona de Baixes
Emissions a Sabadell.
2. En data 1 de març de 2022 el Ple Municipal va aprovar el Pla de Mesures Antifrau
2022-2026 per garantir que els ajuts del PRTR s’utilitzen de conformitat amb les normes
aplicables i, en particular, en allò a que es refereix a la prevenció, detecció, correcció del
frau, la corrupció i del conflicte d’interessos, d’acord amb l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.
3. L’Ajuntament de Sabadell vol portar a terme la licitació del contracte administratiu mixt
de subministrament i serveis anomenat: “Adquisició de vehicle patrulla elèctric,
videocàmera sancionadora, un aparell de recaptació d’informació atmosfèric de
l’aire i el servei de transformació del turisme en vehicle patrulla”, dividit en 4 lots
anomenats: “Adquisició vehicle elèctric” (Lot 1) amb un pressupost de licitació de 35.695
euros (inclòs l’IVA del 21%), Transformació del turisme en vehicle patrulla (Lot 2) amb un
pressupost de licitació de 13.794 euros (inclòs l’IVA del 21%), Adquisició d’una
Videocàmera (Lot 3) amb un pressupost de licitació de 19.360 euros (inclòs l’IVA del 21%)
i Adquisició d’un registrador de dades de l’aire (Lot 4) amb un pressupost de licitació de
16.032,50 euros (inclòs l’IVA del 21%). El valor estimat del contracte és de 70.150 euros i
el termini d’execució del contracte és de 9 mesos pel lot 1 i de 3 mesos pels lots 2, 3 i 4.
4. Donat que la prestació principal d’aquest contracte mixt és el subministrament, el règim
jurídic aplicable es determinarà pel contracte de subministrament
5. L’adjudicació d’aquest contracte de subministrament es realitzarà mitjançant
procediment obert simplificat de conformitat amb l’article 52 del RDL 36/20, de 30 de
desembre pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració
pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que estableix
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la utilització d’aquest procediment en cas de que el valor estimat del contracte sigui
inferior al llindar establert per la Comissió Europea per als contractes subjectes a
regulació harmonitzada.
6. Per decret d’Alcaldia 1071/2022, de 9 de febrer, es va aprovar un plec de clàusules
administratives tipus per procedir a l’adjudicació dels contractes de subministrament
mitjançant procediment obert simplificat, adaptats a la presentació electrònica d’ofertes, el
qual el seu Annex 1 correspon al Quadre resum que es complimenta per aquesta
contractació, en el qual s’han incorporat els requeriments de l’esmentada Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre.
7. Per de dur a terme la contractació d’aquest subministrament, s’ha elaborat el
corresponent expedient de contractació, que inclou el Plec de clàusules administratives
particulars anteriorment esmentat, el seu Quadre resum, pressupost, el plec de
prescripcions tècniques així com les declaracions d’absència de conflicte d’interessos
(DACI).
8. El Cap de la Policia Municipal a data 30 de juny de 2022, ha emès informe d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
9. S’ha emès informe tècnic per la responsable de l’Àrea Policial de Gestió Administrativa
a data 7 d’agost de 2022, justificatiu de la necessitat d’aprovar l’expedient d’aquesta
contractació.
10. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord amb
els articles 18 i 19 del Reglament de Control Intern de l’Ajuntament de Sabadell (RCIAS),
per la qual cosa s’ha elaborat la Relació comptable Q que inclou les operacions
comptables en fase A referides al projecte de despeses i aplicacions pressupostaries que
tot seguit s’indiquen, als efectes d’obtenir aquesta fiscalització:
Número Relació: Q/2022/4475
N. Operació

Fase

920229000863 A

920229000864 A

920229000865 A

920229000866 A

Data

Anualitat Aplicació

Import

30/06/2022

2022
406 1320
2023 62402

35.695,00

30/06/2022

2022
406 1320
2023 62402

13.794,00

30/06/2022

2022
406 1320
2023 62402

19.360,00

30/06/2022

2022
406 1320
2023 62402

16.032,50

Text lliure
SGT/2022/783 Adquisició de
vehicle elèctric, videocàmera
sancionadora i recaptació
d'aire. Lot 1
SGT/2022/783 Adquisició de
vehicle elèctric, videocàmera
sancionadora i recaptació
d'aire. Lot 2
SGT/2022/783 Adquisició de
vehicle elèctric, videocàmera
sancionadora i recaptació
d'aire. Lot 3
SGT/2022/783 Adquisició de
vehicle elèctric, videocàmera
sancionadora i recaptació
d'aire. Lot 4

11. La responsable jurídica d’aquest expedient ha emès informe favorable a l’aprovació
d’aquest expedient de contractació de subministrament en data 18 d’agost de 2022.
Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
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a). L’article 16 i 18 de la LCSP
b). L’article 101 i 159 de la LCSP
c). L’article 145 de la LCSP
d). Els articles 87 i 89 de la LCSP
e). L’article 99 de la LCSP
f). L’article 135 de la LCSP
g). L’article 202 de la LCSP
h). El Decret d’Alcaldia núm. 1071/2022, de data 9 de febrer
i). L’article 326 de la LCSP
j). Els articles 47 i següents del Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a
l’execució del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència.
k) L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestió del Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència.
l) Acord del Ple municipal de sessió 1 de març de 2022, pel qual s’aprova la declaració
institucional de compromís de lluita contra la corrupció de l'Ajuntament de Sabadell i les
seves empreses municipals, del Pla de mesures antifrau i de la Declaració d'Absència de
Conflicte d'Interès (DACI)
m). La disposició addicional tercera, en els seus apartats 2n, 3r i 8è de la LCSP
n). El Decret de l’Alcaldia núm. 7579/2020 de 2 de novembre
(delegació de
competències)
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1

En base a l’article 18 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), estem
davant d’un contracte mixt de subministrament i serveis. Donat que la prestació
principal és la del subministrament, el règim jurídic aplicable es determinarà pel
contracte de subministrament.
En base a l’article 16 de la LCSP, els contractes de subministrament són aquells
que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb
opció de compra o sense, de productes o béns mobles.

2

En base al valor estimat del contracte, calculat d’acord amb l’article 101 de la
LCSP, el procediment de licitació i adjudicació serà l’obert simplificat regulat en
l’article 159 de la LCSP. En el càlcul del valor estimat s’han tingut en compte els
costos, despeses, pròrrogues i modificacions per la realització del contracte.

3

Els criteris de valoració proposats pel serveis tècnics, establerts en el plec de
clàusules administratives s’adeqüen a allò que estableix l’article 145 de la LCSP.
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4

La solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional exigida
s’adequa a l’establert als articles 87 i 89 de la LCSP.

5

L’article 99.3 de la LCSP estableix que sempre que la naturalesa o l’objecte del
contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna
de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de
conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

6

L’article 135 de la LCSP conforme el qual l’anunci de licitació dels contractes s’ha
de dur a terme en el perfil del contractant.

7

S’estableixen condicions d’execució del contracte d’acord amb l’article 202 de la
LCSP.

8

El Plec de clàusules administratives particular amb el seu Quadre resum que
s’inclouen en l’expedient és el tipus aprovat per la Alcaldia, mitjançant Decret
1071/2022, de 9 de març, de conformitat amb l’article 122.5 de la LCSP, per
adaptar-los a la presentació electrònica d’ofertes, així com la seva obertura
electrònica. S’ha incorporat en el quadre-resum els requeriments de l’Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

9

Pot formar part de la mesa de contractació personal funcionari interí únicament
quan no hi hagi funcionaris de carrera prou qualificats i així s’acrediti en
l’expedient.

10 Els articles 47 i següents del Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre,
regulen les especialitats en matèria de contractació dels contractes que siguin
finançats pels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació y
Resiliència (PRTR).
11 S’han incorporat en el quadre resum els requeriments en relació a la identificació
dels beneficiaris de les ajudes del PRTR i les obligacions en relació a la
identificació dels contractistes i subcontractistes, així com les actuacions de
comunicació, que disposen els articles 8 i 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre i l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre. Per aquest
motiu també s’incorporen els següents nous annexos: Annex 7-A, 7-B, 7-C i 7-D.
A més, a l’Annex 3 del Plec de clàusules Administratives s’ha afegit un apartat
corresponent a la declaració responsable per les obligacions imposades en
contractes finançats amb fons procedents del pla de recuperació, transformació i
resiliència (PRTR)
12 En compliment de l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s’ha
aprovat el Pla de Mesures Antifrau 2022-2026 de l’Ajuntament de Sabadell en el
qual estableix com obligatori l’emplenament de la declaració d’absència de
conflicte d’interessos (DACI) als intervinents en els procediments d’execució del
PRTR.
13 La disposició addicional tercera, en el seu apartat segon, referent a que es poden
tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de
començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals
depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat
pública o privada, i s’ha de sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva de la
consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte corresponent
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DE L'AIRE I EL SERVEI DE TRANSFORMACIÓ DEL TURISME EN VEHICLE
PATRULLA

14 La disposició addicional tercera, en el seu apartat 3è, referent al compliment per
l’Entitat local dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
15 La disposició addicional tercera, en el seu apartat 8è, de la LCSP, relativa a la
necessitat que el Secretari emeti informe preceptiu en relació, entre altres
assumptes, a l’aprovació d’expedients de contractació.
16 L’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient i l’obertura del procediment, és
el Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial.
En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 7579/20, de 2 de novembre de 2020, publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de 13 de novembre de 2020,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, el Quadre resum de
característiques adjunt com Annex I i el plec de prescripcions tècniques que regiran el
contracte mixt de subministrament i serveis anomenat: “Adquisició de vehicle patrulla
elèctric, videocàmera sancionadora, un aparell de recaptació d’informació
atmosfèric de l’aire i el servei de transformació del turisme en vehicle patrulla”, amb
codis CPV 34111200-0, 50117100-9, 32333200-8 i distribuït en els següents lots:
Lot 1: Adquisició vehicle elèctric
Lot 2: Transformació del vehicle elèctric a cotxe patrulla
Lot 3: Adquisició videocàmera
Lot 4: Adquisició d’un registrador de dades de l’aire
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació del contracte mixt de subministrament i
serveis anomenat “Adquisició de vehicle patrulla elèctric, videocàmera
sancionadora, un aparell de recaptació d’informació atmosfèric de l’aire i el servei
de transformació del turisme en vehicle patrulla”, la licitació del qual es durà a terme
mitjançant procediment obert simplificat, i estarà dividit en 4 lots: Adquisició vehicle
elèctric” (Lot 1) amb un pressupost de licitació de 35.695 euros (inclòs l’IVA del 21%),
Transformació del turisme en vehicle patrulla (Lot 2) amb un pressupost de licitació de
13.794 euros (inclòs l’IVA del 21%), Adquisició d’una Videocàmera (Lot 3) amb un
pressupost de licitació de 19.360 euros (inclòs l’IVA del 21%) i Adquisició d’un registrador
de dades de l’aire (Lot 4) amb un pressupost de licitació de 16.032,50 euros (inclòs l’IVA
del 21%). El valor estimat del contracte és de 70.150 euros
El termini d’execució del contracte és de 9 mesos pel lot 1 i de 3 mesos pels lots 2, 3 i 4.
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Tercer.- Manifestar que l’actuació objecte de la present contractació està finançada pel
Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del codi d’actuació P1-L2-20210927-1
Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i que a tal efecte s’han tingut en compte
les mesures de prevenció respecte als risc de frau, corrupció o conflicte d’interès
aplicables a aquesta contractació en els termes que recull el Pla de Mesures Antifrau
2022-2026 que va aprovar pel Ple municipal en sessió del dia 1 de març de 2022.
Quart.- Aprovar la proposta d’autorització de despesa per aquesta contractació a
càrrec de l’exercici pressupostari del 2023, de conformitat amb la següent relació
comptable Q ,el contingut de la qual es descriu en la part expositiva, subjecte al règim de
fiscalització prèvia limitada.
Número de relació: Q/2022/4475
Descripció: Adquisició de vehicle elèctric, videocàmera sancionadora i recaptació d'aire

Cinquè.- Subordinar l’autorització d’aquesta despesa al crèdit de l’exercici 2023 que
autoritzi el respectiu pressupost.
Sisè.- Establir la condició suspensiva de l’adjudicació a l’efectiva consolidació dels
recursos que han de finançar el contracte corresponent.
Setè.- Nomenar els membres de la mesa de contractació que assistiran a aquest òrgan
de contractació, els noms i càrrecs dels quals es descriuen i relacionen en l’apartat T del
Quadre resum (Annex 1 del PCAP) i que, de conformitat amb aquest Plec, aquesta mesa
serà la competent per a la valoració de les ofertes que es presentin i formular, si s’escau,
la proposta d’adjudicació.
Vuitè.- Fer constar que, el servei municipal encarregat de la tramitació de l’expedient no
disposa de suficient personal funcionari de carrera, i per tant formen part de la mesa de
contractació personal funcionari interí.
Novè.- Publicar l’anunci al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sabadell de la
Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya en els termes establerts
per la LCSP.
Desè. Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Sabadell.
Annex Descripció document
1
Plec
de
prescripcions
tècniques_Adquisició
vehicle,
videocàmera,aparell recaptació aire i
transformació
2
PCAP+Annexos_Adquisició vehicle,
videocàmera, aparell recaptació aire
i transformació vehicle
3
QR (Annex 1)_ Adquisició vehicle,
videocàmera, aparell recaptació aire
i transformació vehicle

Referència
OTU16I051U

Codi segur verificació
0A4J3I0Z5Q5O6O551BVD

OTU16I06EE 6S3M3Z2F1Y3X6N570515
OTU16I06EI

5K4D2W222504573K0XYJ
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(NGEU )POS ADQUISICIÓ DE VEHICLE PATRULLA ELECTRIC, VIDEOCAMERA
SANCIONADORA, UN APARELL DE RECAPTACIÓ D'INFORMACIÓ ADMOSFERIC
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I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG

Rodríguez Padilla, Jesús
TINENT D'ALCALDESSA DE L'AREA DE COHESIÓ
TERRITORIAL, DESENVOLUPAMENT URBÀ,
SEGURETAT I CIVISME
08-09-2022 13:36
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