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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ  

D’EXPEDIENT CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT VEHICLES ELÈCTRICS 
PEL CONTROL DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT I LA ZONA DE 

BAIXES EMISSIONS FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXT GENERATION 
EU 

 

  

  
 
ALICIA VALLE CANTALEJO, en la seva condició de Consellera Delegada de S.P.M. 
VILADECANS QUALITAT, S.L., 
 

EXPOSA 

Atès que per resolució de data 20 de setembre de 2022, es va acordar l’inici de 
l’expedient per a la contractació del subministrament de vehicles elèctrics pel 
control de la zona d’estacionament regulat i la zona de baixes emissions. 
 
Atès que la Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio climático y transición energètica 
defineix la obligatorietat de disposar d’una zona de baixes emissions a tots els 
municipis de més de 50.000 habitants al 2023. 
 
Atès que en data 20 de maig de 2022 es publicà la Resolución definitiva de la 
Secretaria General de transportes y movilidad de concesión de las ayudas del 
programa de ayudas a municipios para la implantación de zones de bajas emisiones y 
la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, on Viladecans se li va otorgar una 
quantitat de 2.525.662,33 €, en els quals està inclòs l’ampliació de la zona 
d’estacionament regulada i la implantació d’una zona de baixes emissions. 
 
Atès que aquest projecte està inclòs dins de l’actuació financiable 1, Inversiones para 
la implantación y puesta en funcionamiento de una Zona de Bajas Emisiones de 
l’Article 34 de la present subvenció. Essent necessari per tal de complir amb els 
objectius de, 
 

- Disminuir el transit rodat en l’espai urbà. 

- Millora de la qualitat de l’aire i la salut pública. 

- Disminuir la contaminació acústica. 

- Reformar l’espai públic per avançar cap a una mobilitat sostenible, segura i 

neta. 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

SUBMINISTRAMENT DE 
VEHICLES ELÈCTRICS PEL 
CONTROL DE LA ZONA 
D’ESTACIONAMENT 
REGULAT I LA ZONA DE 
BAIXES EMISSIONS.  

DATA De signatura digital  
CODI 

PROJECTE 
22.077 
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Atès que aquest projecte està inclòs dins de l’actuació financiable 10, Establecimiento 
de zonas de estacionamiento regulado no incluidas en una Zona de Bajas Emisiones 
de l’Article 34 de la present subvenció. Essent necessari per tal de complir amb els 
objectius de, 
 

- Disminuir el transit motoritzat. 

- Reducció de les emissions de GEI. 

- Reducció de la contaminació acústica. 

- Disminuir l’estacionament indegut al regular l’aparcament i vigilar el seu 

compliment. 

 

Atès que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Viladecans, en la sessió 

ordinària realitzada el 27 de juliol de 2022 aprovà l’expedient d’encàrrec a l’empresa 

municipal Viladecans Qualitat SL de les següents funcions dins el marc de la 

subvenció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del Ministeri de 

Transports, Mobilitat i Agenda Urbana: 

El procés de gestió licitació contractació i execució de totes aquelles actuacions 
corresponents a l’ampliació de la Zona d’Estacionament Regulat i la implantació  de la 
nova Zona de Baixes Emissions a Viladecans 

 

• La gestió d’un projecte de l’actuació de calmat del trànsit i millora de 
l’accessibilitat, 
 

• La gestió del projecte de l’actuació de digitalització del transport 
 

• L’execució de les tasques de Projecte Manager de totes les actuacions 
subvencionades a l’Ajuntament de Viladecans 
 

• i la gestió contractació i seguiment de les tasques necessàries per dur a terme 
les funcions de secretaria tècnica de la subvenció. 

 
Atès que com a conseqüència de  l’anterior, es va aprovar també en data 27 de juliol 
de 2022, la modificació del PMA incorporant les funcions esmentades.  

 
Atès que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Viladecans, en la mateixa sessió 
va aprovar l’encàrrec a l’S.P.M. Viladecans Qualitat S.L. de l’adquisició de vehicles 
elèctrics de control. 
 
Atès que per controlar la zona ampliada d’estacionament regulat, degut a la seva gran 
superfície central i repartida en blocs separats del municipi, és necessari la 
incorporació d’un vehicle equipat amb càmera de detecció de matrícules i dues 
motocicles per la col·locació dels tiquets de denuncia. 
 
Atès que per controlar la nova zona de baixes emissions, degut a que les càmeres 
fixes només controlen els accessos al municipi però no els desplaçaments interiors, és 
necessari la incorporació d’un vehicle equip amb càmera de detecció de matrícules per 
controlar el compliment de la normativa ambiental. 
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Atès que s'ha emès informe pel departament tècnic de VILADECANS QUALITAT, S.L., 
en el qual es determina la necessitat de subministrament de vehicles pel control de les 
zones ZBE i ZER, la modalitat més adequada per a la contractació, d'acord amb les 
característiques del contracte, el pressupost dels mateixos, i s’ha incorporat a 
l’expedient el Plec de prescripcions tècniques, així com tota la informació tècnica que 
es considera necessària per a la licitació. 
 
Atès que s’ha incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
el Plec de Prescripcions Tècniques que  serveix de base per al present procediment 
obert per la licitació de subministrament. 
 
Atès que s’ha fixa el pressupost base de licitació per a la prestació dels serveis en 
l’import de VUITANTA-DOS MIL EUROS (82.000 €) IVA exclòs. 
 
Atès que s’ha acreditat l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa. 
 
 
Per tot això, 

RESOLC 

1.  APROVAR l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar 
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada i tràmit 
ordinari, del subministrament de vehicles elèctrics pel control de la zona 
d’estacionament regulat i la zona de baixes emissions finançat per la Unió 
Europea, Next Generation UE 

 
2.  APROVAR definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques que ha de regir la contractació del subministrament de 
vehicles elèctrics pel control de la zona d’estacionament regulat i la zona 
de baixes emissions finançat per la Unió Europea, Next Generation UE 

 
3.  APROVAR la constitució i composició de la Mesa de contractació en els termes 

següents:  
 

President/a: Sr. Jose Antonio Molina Flores, Gerent de S.P.M Viladecans 
Qualitat, S.L., o persona en qui delegui 

Vocal: Sr. Joan Carles Lopez Méndez, Gerent de Viladecans Grup 
d’Empreses Municipals o persona en qui delegui. 

Vocal: Sr. Albert Diaz Menéndez, Cap del Departament Financer del 
Grup d’Empreses Municipals Viladecans S.L., o persona en 
qui delegui. 

Vocal: Sr. Sergio Rodríguez , Cap de Comunicació de S.P.M 
Viladecans Qualitat, S.L. o persona en qui delegui. 

Secretari/a: Sra.  Montserrat Molina Dominguez, Advocada del 
Departament de Serveis jurídics del  Grup d’Empreses 
Municipals Viladecans S.L., o persona en qui delegui 

   
 
4.  Procedir a publicar l’anunci al perfil del contractant i a la plataforma electrònica 

de contractació de la Generalitat de Catalunya. 
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5. Dur a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució 

d'aquests acords.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viladecans, a data de signatura digital 

 
 
 
 
 
 

 
Sra. ALICIA VALLE CANTALEJO 
Consellera Delegada 
VILADECANS QUALITAT, S.L. 
 


