
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 48/2016 
Sessió: ordinària 
Caràcter: pública 
Data: 18 d’octubre de 2016 
Horari: 12:30 a 12:35 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
 
Assistents  
 
Presidenta accidental  
Mireia Estefanell Medina 
 
Tinents d’alcalde  
Joan Calmet Piqué 
Marc Aloy Guàrdia 
Josep Maria Sala Rovira 
Àngels Santolària Morros 
Jordi Serracanta Espinalt 
Jaume Torras Oliveras 
Àuria Caus Rovira 
 
Secretari general 
José Luis González Leal 
 
Absents justificats 
Alcalde 
Valentí Junyent Torras 
 
 
Atès que el titular de l’Alcaldia presidència s’hagut d’absentar, s’ha dictat Resolució perquè la 
primera tinent d’alcalde, senyora Mireia Estefanell Medina, el substitueixi amb caràcter 
d’alcaldessa accidental en la presidència d’aquesta sessió de la Junta de Govern Local 
convocada per al dia d’avui, a les 12,30 h. 
 
 
Ordre del dia  
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 43, que va tenir lloc el dia 20 de 
setembre de 2016. 
 
 
2. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
2.1 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana  
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2.1.1 Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte de subministrament de terminals i equips 
complementaris de ràdio digital, per a la Policia Local de Manresa, compatibles amb la 
xarxa de radiocomunicacions Rescat (Tetra ), mitjançant la modalitat d’arrendament 
amb opció de compra.   

 
 
3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada de Mobilitat 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, l’autorització per substituir tres vehicles de l’actual flota del servei 

públic de transport urbà de viatgers de Manresa per tres noves unitats de vehicles 
híbrids.  

 
 
4. Assumptes sobrevinguts  
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions  
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.  Aprovació acta anterior 
 

El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la Junta 
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 43  que correspon a la sessió ordinària 
del dia 20 de setembre de 2016 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 8 
membres presents. 
 
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades person als) 
 
2. Àrea d’Hisenda i Governació 
 
2.1 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana  
 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’adjudicació del contract e de subministrament de terminals i 

equips complementaris de ràdio digital, per a la Po licia Local de Manresa, 
compatibles amb la xarxa de radiocomunicacions Resc at (Tetra ), mitjançant la 
modalitat d’arrendament amb opció de compra.   

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Seguretat Ciutadana, de 6 
d’octubre de 2016, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 

 
I. La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 17 de maig de 2016, va aprovar el 

plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’expedient de 
contractació del subministrament, instal·lació, manteniment i garantia de terminals, 
accessoris i equips complementaris de radio digital, compatibles amb la Xarxa de 
radiocomunicacions Rescat (Tetra), per a la Policia Local de Manresa, mitjançant 
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la modalitat d’arrendament amb opció de compra, amb un pressupost de licitació 
de 70.800,00 € IVA no inclòs, i un valor estimat del contracte de 90.000,00 €, a 
adjudicar mitjançant procediment negociat amb publicitat (S 02/16). 
 

II. Durant el període de presentació de proposicions se’n va presentar quatre (4), que 
corresponen a: 

� BBVA RENTING SA 
� ZENON DIGITAL RADIO SL 
� TRADIA TELECOM SA 
� DEXTRON INGERIERÍA DE LA TELECOMUNICACIÓN SA 

 
III. El cap de la Policia Local va emetre un informe, en data 1 d’agost de 2016, 

valorant les ofertes presentades a la licitació, d’acord amb els criteris previstos a la 
clàusula 16a del plec de clàusules administratives, del que en va resulta la següent 
puntuació: 
 

Criteri 

Puntuació 
BBVA 

Renting, 
SA 

Puntuació 
Zenon 
Digital 

Radio, SL 

Puntuació 
Tradia 

Telecom, 
SA 

Puntuació Dextron 
Ingeniería de la 

Telecomunicación, 
SA 

Proposta del servei de 
manteniment, 
reposició i garantia 

12,00 12,00 10,00 7,00 

Oferta econòmica 50,00 49,26 48,05 47,58 
Millores tècniques 
dels terminals 

9,00 9,00 4,00 4,25 

Increment d’equips 
addicionals 

5,00 5,00 0,00 5,00 

Total 76,00 75,26 62,05 63,83 
 

  (*) Del tenor literal de la clàusula 16a del plec de clàusules administratives, 
  se’n desprèn un empat en l’oferta de BBVA RENTING, SA i la de ZENON 
  DIGITAL RADIO, SL, en la mesura que la diferència en el còmput total de 
  punts entre l’oferta major puntuada i la restant no supera un punt (1,00).  
 

IV. En el sorteig celebrat a l’Ajuntament de Manresa, en acte públic, el passat 26 
d’agost de 2016, a les 12.00 hores, prèvia invitació a tots els licitadors, 
seleccionada a l’atzar una de les dues empreses empatades en primer terme, va 
resultar escollida la mercantil ZENON DIGITAL RADIO SL. 
 

V. Mitjançant proveïment, de data 16 de setembre de 2016, es va requerir a la 
mercantil ZENON DIGITAL RADIO SL per tal que presentés a l’Oficina de 
Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions de l’Ajuntament de 
Manresa el document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva del 
contracte, per un import de 3.071,47 €, i la resta de la documentació prevista a la 
clàusula 18a del plec de clàusules administratives. En data 28 de setembre de 
2016, la mercantil ZENON DIGITAL RADIO SL ha complimentat el requeriment. 

 

VI. La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe jurídic, en data 29 de 
setembre de 2016, en què conclou que l’adjudicació del contracte de 
subministrament, instal·lació, manteniment i garantia de terminals, accessoris i 
equips complementaris de radio digital, compatibles amb la Xarxa de 
radiocomunicacions Rescat (Tetra), per a la Policia Local de Manresa, a la 
mercantil ZENON DIGITAL RADIO SL, s’ajusta a dret. 
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

1. Règim d’adjudicació.  De conformitat amb l’article 151 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP, en endavant), aprovat per Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, l’òrgan de contractació ha de classificar, per ordre 
decreixent, les proposicions presentades i que no siguin anormals o 
desproporcionades. Per realitzar aquesta classificació, ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació assenyalats al plec.  
 
A la vista de l’informe emès pel cap de la Policia Local, en data 1 d’agost de 2016 (que 
s’adjunta com a annex al present acord), valorant les ofertes presentades a la licitació, 
i d’acord amb la clàusula 16a del plec de clàusules administratives, la puntuació final 
desemboca en un empat entre l’oferta de BBVA RENTING, SA i la de ZENON 
DIGITAL RADIO, SL, en la mesura que la diferència en el còmput total de punts entre 
l’oferta major puntuada i la restant no supera un punt (1,00).  
 
En aquest supòsit, no ha servit com a criteri de desempat el percentatge de 
treballadors discapacitats en plantilla, atès que les dues empreses amb major 
puntuació van manifestar que no estan obligades a contractar un mínim de 
treballadors amb discapacitat, d’acord amb la Llei 13/1982, i que no en tenen cap en 
plantilla. 
 
En el sorteig celebrat a l’Ajuntament de Manresa, en acte públic, el passat 26 d’agost 
de 2016, a les 12.00 hores, prèvia invitació a tots els licitadors, seleccionada a l’atzar 
una de les dues empreses empatades en primer terme, va resultar escollida la 
mercantil ZENON DIGITAL RADIO SL, per la qual cosa s’escau proposar l’adjudicació 
del contracte de subministrament, instal·lació, manteniment i garantia de terminals, 
accessoris i equips complementaris de radio digital, compatibles amb la Xarxa de 
radiocomunicacions Rescat (Tetra), per a la Policia Local de Manresa, mitjançant la 
modalitat d’arrendament amb opció de compra, a favor de l’entitat mercantil Zenon 
Digital Radio, SL, amb CIF número B-65.135.410, domiciliada a la Via Augusta, 59, 
despatx 218, 08006 Barcelona, amb una quota mensual de 1.279,78 euros, IVA no 
inclòs. 
 

2. Requisits de capacitat del contractista.  Examinada la proposició presentada per 
l’entitat mercantil ZENON DIGITAL RADIO SL, aquesta conté tota la documentació 
relativa a la personalitat de contractista exigida al plec de clàusules administratives. 
 

3. Motivació de l’adjudicació.  L’article 151.4 del TRLCSP estableix que l’adjudicació ha 
de ser motivada. L’esmentat article s’ha de posar en correspondència amb l’article 
88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, segons el qual l’acceptació dels informes o dictàmens 
serveix de motivació de l’acte resolutori. 
 

4. Òrgan municipal competent.  Per raó de la durada, l’òrgan competent per a l’adopció 
de l’acord d’adjudicació és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de 
contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP. 
 
Tanmateix, per acord del ple de la corporació del dia 30 de juny de 2015, publicat al 
BOPB en data 22 de juliol de 2015, l’exercici d’aquesta competència ha estat delegat 
en la Junta de Govern Local. 
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Per tot això, com a regidora delegada de Seguretat Ciutadana, proposo a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament, instal·lació, manteniment i garantia de 
terminals, accessoris i equips complementaris de radio digital, compatibles amb la Xarxa de 
radiocomunicacions Rescat (Tetra), per a la Policia Local de Manresa, mitjançant la modalitat 
d’arrendament amb opció de compra, a favor de la proposició presentada per la mercantil 
ZENON DIGITAL RADIO SL, titular del CIF número B-65.135.410, domiciliada a la Via 
Augusta, 59, despatx 218, 08006 Barcelona, amb una quota mensual de 1.279,78 euros, IVA 
no inclòs, i les millores proposades per l’adjudicatari. 
 
SEGON. Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Manresa, i simultàniament, notificar aquest acord a tots els licitadors. 
 
TERCER. Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte quan 
sigui requerit. La formalització s’ha d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a 
aquell en què es tingui constància de la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
QUART. Publicar la formalització del contracte, un cop tingui lloc, en el Perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Manresa. 
 
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte, el senyor Jordi Mora Soria, cap del 
Servei de Seguretat Ciutadana, al qual li corresponen les atribucions previstes a l’article 52 
del TRLCSP, és a dir, supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació que 
es contracta.” 
 
ANNEX I 

 
SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS I EQUIPS COMPLEMENTARI S DE RADIO DIGITAL, 
PER A LA POLICIA LOCAL DE MANRESA, COMPATIBLES AMB LA XARXA DE 
RADIOCOMUNICACIONS RESCAT (TETRA), MITJANÇANT LA MO DALITAT 
D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA 
 
INFORME DE VALORACIÓ  

  
Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes per part dels licitadors interessats en 
el procediment presentat per l’Ajuntament de Manresa per al subministrament, instal·lació, 
manteniment i garantia de terminals, accessoris i equips complementaris de radio digital, 
compatibles amb la Xarxa de radiocomunicacions Rescat (Tetra), per a la Policia Local de 
Manresa, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra. 
 
S’han presentat (4) quatre ofertes de proveïdors i entitat financera interessades.  
 
Revisats tots els documents i les condicions presentades i exigides per l’Ajuntament de 
Manresa i millorades per part de cada interessat seguint el Plec de condicions tècniques, 
s’emet el present informe: 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ. 
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Criteris i puntuació. 
 

1. Proposta del servei de manteniment, reposició i garantia     15 punts 
 

� Proposta del servei de manteniment preventiu i correctiu, fins a 12 punts. 
  El licitador haurà d’especificar el nivell de servei ofert durant tota la durada del  
    contracte envers els terminals i accessoris. 
 

� Proposta de protocol d’acceptació proposat, fins a 3 punts: 
- Lliurament de terminals 
- Instal·lació a vehicles 
- Instal·lació emissores sobretaula 

 
BBVA. 

 
El subministrament de BBVA Renting, S.A el realitzarà l’empresa Zenon Digital Radio S.L., 
que es el distribuïdor master dels terminals SEPURA a Espanya, Andorra i Gibraltar 
 
Proposta pla manteniment 
BBVA detalla un pla preventiu i correctiu  molt estructurat. D’una durada de 48 mesos. El 
manteniment preventiu cada 12 mesos. 
Les avaries amb compromís de 3 dies laborable o substitució d’un aparell de substitució 
similar. 
Garantia d’accessoris d’1 any. 
Substitució de bateries, reposició progressiva per final de vida útil o presentin anomalies de la 
pròpia bateria per al servei 

 
Protocol lliurament 
També molt detallat tot el procés: 

� Procés d’instal·lació 
o Terminals en vehicle 
o Terminals base 

� Protocol d’acceptació 
o Lliurament de Terminals  
o Instal·lació a vehicles 
o Instal·lació a emissores sobretaula 

 
ZENON 
 
L’empresa Zenon és la mateixa que actua com a especialista tècnic a través de BBVA, per 
tant es don per reproduït tot l’esmentat anteriorment, ja que la proposta és exactament 
idèntica. 
 
TRADIA. 
 
Proposta del servei de manteniment: 
Una vegada els terminals TETRA siguin subministrats, es realitzarà la provisió del servei de 
manteniment, segons les condicions indicades als Plecs i descrites a continuació, durant tot el 
període de contractació de 48 mesos (4 anys). 
 
Es detalla un pla manteniment de la durada contracte 48 mesos. No es detalla un 
manteniment preventiu. 
 
Les avaries amb compromís de 5 dies laborables o substitució d’un aparell similar. 
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Garantia d’accessoris d’1 any. 
 
Substitució de bateries, reposició progressiva per final de vida útil o presentin anomalies de la 
pròpia bateria per al servei 
 
La proposta de Tradia no arriba al nivell de detall, en planificació i manteniment de les 
propostes de BBVA i Zenon. 
 
DEXTRON  
 
Dextron no articula un pla manteniment i lliurament. 
La durada manteniment serà del 4 anys durada contracte. 
No es menciona els dies compromís de reparació. 
No inclou la substitució de bateries. 
 
Valoració Ofertes 
 
Tenint en compte el nivell de detall de les diferents ofertes, el nivell de detall en el 
manteniment preventiu i correctiu. Detall en instal·lació i lliurament. Garanties d’aparells i 
material accessori. Substitució de bateries. Compromís de dies de reparació de les diferents 
ofertes. 
 

Manteniment preventiu 
i correctiu 

protocol d’acceptació 
proposat Total 

Màxim 3 punts 
BBVA 10 2 12 
ZENON 10 2 12 
TRADIA 8,5 1,5 10 
DEXTRON 6 1 7 

 
 2. Oferta econòmica  50 punts 
 
 La quota d’arrendament mensual més econòmica es valorarà amb la següent fórmula:  

 
Pi = P * B/I 
 

Essent:  Pi Puntuació obtinguda per cada licitador. 
  P Puntuació màxima. 
  B  Quota mensual més econòmica, sense IVA. 
  I Quota mensual oferta per cada licitador, sense IVA. 
 
 
Aplicació fórmula 
 

Pi P B I 

BBVA 50,00  50 1.260,87 1.260,87 
ZENON 49,26 50 1.260,87 1.279,78 
TRADIA 48,05 50 1.260,87 1.312,00 
DEXTRON 47,58 50 1.260,87 1.325,13 
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 3.  Millores tècniques dels terminals    10 punts 
 
 

 

Criteri Puntuació  

     CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS TERMINALS 

     SOFTWARE DE GESTIÓ DE FLOTES 

 

BBVA ZENON TRADIA DEXTRON 

L’oferent gestiona les incidències 
d’emergències si/no 0,5 

 

0,5 0,5 No No 

Es pot visualitzar de forma individual 
als terminals, el seu nivell de senyal de 
cobertura de la Xarxa RESCAT, el grup 
de treball assignat i l’estat de la bateria. 

si/no 0,5 

 

0,5 0,5 No No 

AMBIENTALITZACIÓ     
 

        

Correcta gestió final (reciclatge o 
reutilització) dels residus que es 
produeixin (pantalles, bateries, 
carregadors etc), demanant un certificat 
conforme s'ha portat a terme. 

si/no 0,25 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Presentació del certificat ambienal si/no 0,25 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 

TERMINAL MÒBILS PER VEHICLES/FIXES 

 

        

TERMINAL MÒBILS 

 

        

El capçal és integrat si/no 0,5 

 

0,5 0,5 No 0,5 

TERMINALS FIXES PER BASES 

 

        

REQUERIMENTS 

 

        

Prestació 'gateway' operativa que 
permet al terminal actuar com a 
passarel·la i també treballar amb el 
'gateway' d'un altre equip. 

si/no 0,25 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Inclou una caixa integradora d'audio 
per incloure el telèfon i l'emissora. si/no 0,5 

 

0,5 0,5 No No 

MILLORES 

 

        

Micro-altaveus remots avançats tipus 
'pera' (per motorista) amb antena 
integrada i botons programables 

si/no 0.25 

 

0,25 0,25 No No 

Bluetooth integrat en el terminal portàtil, 
no com a accessori extern, versió 2.1 o 
superior 

si/no 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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 4.  Increment d’equips addicionals   5 punts 
 
  Per l’increment del nombre d’equips terminals i accessoris addicionals als requerits al 
    contracte, fins a  5 punts, a raó de:  

 
� 1 punt per cada 3 terminals portàtils addicionals 
� 1 punt per cada terminal mòbil addicional 
� 1 punt per cada terminal fix addicional  

Protecció IP dels terminals portàtils (per 
cops, penetració d'aigua i brutícia) 
superior a IP55. 

entre IP55 
i IP60: 
0,5pts 
entre 
>IP60i 
<IP65: 1 
pt a partir 
de IP65: 2 
pts 

2 

 

2 2 2 No 

Dispositiu PTT remot a través de 
Bluetooth per manillar de motocicleta, 
pels terminals portàtils. 

si/no 0,25 

 

0,25 0,25 No No 

Es pot sol·licitar informació de 
cobertura estació base i nivell de 
senyal de forma remota a través de 
SDS. 

si/no 0,25 

 

0,25 0,25 0,25 No 

El terminal portàtil disposa d'opció de 
vibrador. 

si/no 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 No 

Els terminals portàtils disposen de la 
funcionalitat per a la detecció de la 
pèrdua de verticalitat de l'equip durant 
un temps (home caigut) enviant si 
escau, una trucada d'emergència pre-
programada. 

si/no 0,5 

 

0,5 0,5 No No 

Els terminals mòbils disposen de l'opció 
de mans lliures i s'inclouen els 
accessoris corresponents. 

si/no 0,5 

 

0,5 0,5 No No 

    

        

Bateria de capacitat superior a 2000 
mAh si/no 1 

 

No   No 1 

Sensibilitat estàtica del receptor millor 
que 116dBm (típica) si/no 1 

 

1 1 No 1 

Altaveu intern de potència superior a 
1,5W si/no 0.5 

 

0,5 0,5 No 0,5 

         

 

Puntuació total 

   

9 9 4 4,25 
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4. Increment d'equips addicionals   5 punts 
   

Portàtils Mòbils 
Punts 

obtinguts  Màxim 
BBVA.  Ofereix 5 mòbils  No 5 5 5 
ZENON Ofereix 5 mòbils No 5 5 5 
TRADIA . No presenta oferta No No 0 0 
DEXTRON. 10 portàtils i 5 mòbils 10 5 8 5 
 
 
PUNTUACIÓ GLOBAL 
 

BBVA ZENON TRADIA DEXTRON 
1. Proposta del servei de manteniment, reposició 
i garantia. 12 12 10 7 
2. Oferta econòmica  50 punts 50 49,26 48,05 47,58 
3. Millores tècniques dels terminals   10 punts 9 9 4 4,25 
4. Increment d'equips addicionals   5 punts 5 5 0 5 

Total  76 75,26 62,05 63,83 
 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
3. Àrea de Territori 
 
3.1 Regidoria delegada de Mobilitat 
 
3.1.1 Aprovar, si escau, l’autorització per substit uir tres vehicles de l’actual flota del 

servei públic de transport urbà de viatgers de Manr esa per tres noves unitats de 
vehicles híbrids .  

 
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Mobilitat, de 6 d’octubre de 2016, 
que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
 

I. En data 27 de setembre de 2013, l’Ajuntament de Manresa i l’entitat mercantil 
Manresa Bus SA (NIF A-08.510.059, amb domicili al carrer Artés núm. 15 P.I. Els 
Dolors de Manresa) van formalitzar el contracte de la concessió administrativa que 
consisteix en la gestió del servei públic de transp ort urbà de viatgers del 
municipi de Manresa , amb un pressupost anual de dos milions set-cents vint-i-cinc 
mil seixanta-u euros amb trenta-quatre cèntims (2.725.061,34  €), i una vigència inicial 
de deu (10) anys. 

 
La prestació del servei es va iniciar en data 1 d’octubre de 2013. 
 

II. En data 29 d’abril de 2016, Manresa Bus SA va comunicar a l’Ajuntament de Manresa 
que en virtut dels compromisos adquirits en quant a la flota de vehicles que presta el 
servei, tenia la intenció de procedir a substituir tres dels vehicles actuals per uns altres 
d’híbrids. 
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III. En data 15 de juliol de 2016, la cap de Secció de Mobilitat ha emès un informe en què 
posa de relleu, que: 

 

‘/.../  
El Pla de Mobilitat de Manresa, entre d’altres millores de caràcter ambiental, proposa que 
durant la renovació dels vehicles de la flota municipal, es substitueixin els antics per nous 
adaptats al funcionament híbrid. 

 
Durant l’any 2014 es van realitzar proves amb diferents vehicles de tipus híbrid a la ciutat per 
valorar les possibilitats i rendiment en el servei normal de transport públic urbà en condicions 
reals. 

 
A partir d’aquests resultats es va observar empíricament que els diferents vehicles híbrids 
provats registren un estalvi de combustible respecte els vehicles actuals que oscil·len entre el 
7% i el 24%, així com una reducció molt considerable de l’emissió de soroll i partícules 
contaminants. També es va valorar positivament una millora en la confortabilitat dels 
passatgers. 

 
També es va realitzar un estudi comparatiu de valoració econòmica dels vehicles híbrids 
provats, amb un vehicle estàndard de gasoil model euro 6. En el aquest estudi es va tenir en 
compte el cost d’adquisició de cada un dels vehicles, el consum real de combustible, i un 
increment de cost de manteniment en funció del sistema híbrid del vehicle. Aquest estudi es va 
realitzar amb tres escenaris,  amb tres preus de gasoil. 
 
Els resultats obtinguts indicaven que el model més competitiu dels híbrids testats era el Model 
Man A 37 Euro6 híbrid. Aquest obtenia un resultat d’un estalvi de combustible del 22% respecte 
els vehicles actuals de la flota, i tenint en compte un increment de cost de manteniment del 
10%, i una amortització dels vehicles a 14 anys, suposa un increment de cost anual de 
2.907,46 euros amb el preu del gasoil a 1,077€; valor que es veuria disminuït en cas 
d’increments del preu del gasoil. 

 
A la reunió de control de la concessió del servei de transport públic urbà de 18 de setembre de 
2014 es va valorar l’estudi comparatiu del resultat de les proves entre vehicles híbrids i dièsels 
lliurat per part de l’empresa, resultant que el model que s’adapta millor a les necessitats és el 
model de MAN A37 Euro 6 Hybrid de 12 m. 
En data 21 de juliol de 2015, l’Ajuntament de Manresa va autoritzar la substitució de dos 
vehicles per dues unitats del model MAN A37 Euro 6 Hybrid, vehicles que es van incorporar a 
la flota en data 1 d’octubre de 2015, essent el resultat fins a l’actualitat satisfactori. 
 
És habitual dotar les flotes de vehicles de models similars per tal de disposar d’un millor 
manteniment i coneixement per part dels conductors, mantenidors i usuaris, de forma que 
caldria realitzar les properes substitucions per vehicles similars als darrers adquirits si el seu 
funcionament és satisfactori. ’ 
 

Per tot això, l’informe conclou que a la vista de l’experiència del funcionament dels 
darrers vehicles incorporats a la flota, les reduccions reals del consum de 
combustibles fòssils en un 22% que han comportat, i en la mesura que el vehicle 
acompleix els requisits mínims establerts al plec així com els criteris de les millores 
establertes al Pla de Mobilitat, amb uns avantatges mediambientals en reducció 
d’emissions de partícules contaminants i de reducció del soroll per la ciutat, s’escau 
autoritzar la substitució dels vehicles 50-51-52 de la flota actual per tres unitats del 
model MAN LION’S CITY HYBRID (A37 Hybrid) Euro 6. 
 

IV. El Cap de Oficina de Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha emès 
un informe, en data 6 d’octubre de 2016, en què conclou que la substitució de tres 
vehicles de la flota actual de la concessió (concretament el 50, 51 i 52) per tres noves 
unitats de vehicles híbrids que reuneixin les condicions estipulades en el PPT, s’ajusta 
a dret.  
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Consideracions jurídiques 
 
1a. Composició de la flota.  La prescripció 3a del PPT que regeix la concessió adscriu al 
servei un total de 17 vehicles, i preveia la renovació de la flota amb la substitució de tres (3) 
vehicles durant l’exercici 2016.  
Així mateix, regula les condicions mínimes exigibles que hauran de complir el nous vehicles i 
el seu procediment d’adquisició, requerint l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Manresa per 
tal de formalitzar-ne la seva adquisició. 

 
Composició de la flota disponible 
 
En aquest moment el servei té adscrits 17 vehicles (a l’annex 3 d’aquest plec figura una taula amb la seva 
relació), i en hora punta en circulen 14. Per tant, hi ha 3 vehicles que són de reserva. 
 
A partir de l’antiguitat dels vehicles adscrits en l’actualitat, durant el període de durada del contracte es 
considera una renovació de la flota d’autobusos amb la següent estructura temporal provisional: 
 

núm. data entrada 
en servei 

any 
provisional 
nou vehicle 

050 27-12-02 2016 

051 02-01-03 2016 

052 27-01-03 2016 

 
La flota actual està composta per autobusos estàndard i minibusos. En el moment de plantejar l’adquisició de 
cada nou vehicle l’Ajuntament de Manresa, amb el suport de l’adjudicatari, en decidirà la tipologia. 
 
Els nous vehicles hauran de complir com a mínim les condicions següents: 
  

− Hauran de ser adequats a les condicions de l’itinerari de transport urbà de Manresa 
 
− Hauran de complir amb els següents preceptes d’accessibilitat: 

 
- Rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda, cadires de rodes i cotxets de nens. 
- Espai interior destinat a la col·locació de cadira de rodes i cotxets de nens. 
- Reserva de seients per a persones amb mobilitat reduïda, senyalitzats i propers a les 

portes d’accés. 
- Informació visual i sonora a bord dels vehicles (informació de propera parada, 

correspondència, incidències...) per a persones amb discapacitats visuals i auditives. 
- Suspensió amb sistema “kneeling” (agenollament). 
- Vehicles de pis baix continu, es manté el mateix nivell del terra des de la porta d’entrada 

fins al final del vehicle (sense graons). 
 

− Aniran equipats amb aire condicionat. 
− Atesa l’evolució existent en el terreny de les noves tecnologies més sostenibles 

mediambientalment aplicables als vehicles, l’Ajuntament de Manresa podrà, a mesura que ho 
consideri oportú, exigir en un futur la incorporació d’aquest tipus de noves tecnologies als nous 
vehicles adquirits i, si fos possible, també a la flota ja existent. 

 
Per a qualsevol eventual adquisició de vehicles caldrà tenir en compte que la determinació de les 
característiques bàsiques dels vehicles (complint sempre amb els requisits mínims detallats en aquest punt 
del plec), així com la modalitat i els terminis de finançament, seran proposats per l’empresa operadora, però 
hauran de comptar amb el vist i plau de l’Ajuntament de Manresa.  
 
Amb aquest objectiu l’Ajuntament de Manresa delega en l’empresa operadora la gestió i adquisició dels 
vehicles que siguin necessaris per al servei.  
 
L’empresa haurà d’ajustar el procediment d’adquisició de vehicles a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i també a 
altres normatives que li siguin d’aplicació. De totes formes, encara que el valor del subministrament del 
vehicle sigui inferior a la quantitat mínima que ve marcada per la Llei 31/2007 per a l’aplicació d’aquesta 
norma per adquisició de vehicles, es continuarà aplicant el mateix sistema. 
 
En qualsevol cas, per tal de formalitzar l’adquisició de vehicles, l’empresa adjudicatària haurà de comptar 
amb l’autorització de l’Ajuntament de Manresa./.../ 
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2a. Òrgan municipal competent.  L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la 
corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició 
addicional segona del TRLCSP. No obstant això, per acord plenari de 30 de juny de 2015, 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 22 de juliol de 2015, l’exercici 
d’aquesta competència es va delegar en la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, com a regidora delegada de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, proposo a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent: 
 
ACORD   
 
Autoritzar la substitució de tres vehicles de la flota actual de la concessió administrativa que 
consisteix en la gestió del servei públic de transp ort urbà de viatgers del municipi de 
Manresa,  per tres noves unitats del model Man A37 Euro 6 Hybrid, descrit a l’annex núm. 1 
que s’adjunta al present acord. 
 

� Els vehicles hauran d’iniciar el servei amb tot l’equipament necessari i de  senyalització 
interior i exterior, segons la imatge visual del servei i d’accessibilitat, així com, integrat 
al sistema SAE. 
 

� Les despeses d’amortització definitives ajustades a la data de posada a disposició del 
servei, estimat inicialment per al 1r trimestre del 2017, s’incorporaran al compte 
d’explotació de l’any en curs en el moment de la seva incorporació.” 

 
 
ANNEX I 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres presents, 
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts  
 
No se’n presenten. 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen. 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta. 
 
 
El Secretari general 
  


