Núm. expedient:

2021/00000845F

Procediment:

Contractacions de serveis per procediment obert

Interessat:
Representant:
Origen:

Departament d'Obres i Manteniment

INFORME DEL SERVEI
Informe de necessitat del contracte de servei de grua per a la retirada, trasllat i dipòsit
de vehicles de la via pública al terme municipal de Gavà.
ANTECEDENTS
Al gener de 2014 es va formalitzar un contracte de servei de grua per a la retirada i
immobilització de vehicles de la via pública, el qual va ser prorrogat dos anys fins el gener
de 2020.
Posteriorment i per circumstàncies vàries correlacionades que podien generar que el
concurs quedés desert per no poder tenir una proposta atractiva i viable pels possibles
adjudicataris, es va haver de realitzar una ampliació contractual extraordinària de 6 mesos
que dona una nova cobertura del servei fins el dia 7 d’agost, faltant a dia d’avui pocs dies
per la seva finalització.
En març de 2020 i fins el 21 de juny ha estat en vigor l’Estat d’alarma decretat pel govern
central per lluitar contra la pandèmia generada pel Covid-19, aplaçant-se els terminis
administratius durant 3 mesos i paralitzant a l’administració, no podent-se generar licitacions
o nous contractes, cosa que ha generat la necessitat de prorrogar el contracte de grua en
caràcter d’urgència, entre el 8 d’agost i fins el 31 de desembre de 2020 per poder garantir
aquest servei essencial.
INFORME
Desprès d’analitzar els serveis prestats durant aquests quasi 7 anys de serveis, i havent
analitzat el contracte formalitzat amb la empresa contractista, s’han pogut detectar carències
i deficiències del servei.
És per això que es fa necessari contractar un servei de grua de retirada de vehicles que
pugui incloure, com a millora del mateix, la utilització d’un programari informàtic que estigui
enllaçat amb els dispositius mòbils dels operaris de grua, facilitant d’aquesta forma la
transmissió de dades i la celeritat dels serveis, no essent necessari enviar físicament a un
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agent al lloc de la infracció, sinó que seria el mateix agent de la sala de comandament el que
validaria a distància i de forma telemàtica la denuncia a cursar.
D’aquesta forma es busca millorar la independència del servei de grua, podent els operaris
de la grua treballar de forma autònoma sense necessitat d’estar present una patrulla policial,
a més de no necessitar-se derivar patrulles policials a molts d’aquests serveis, guanyant
més disponibilitat per altres tasques diàries.
També es vol millorar el nombre efectiu de grues a la nostra disposició (actualment hi ha
solament una tot l’any, 24h, 365 dies) per períodes o actes que requereixin una actuació
ràpida i eficaç, especialment en dies i hores concretes de caps de setmana i estiu, com en
festes o actes de caire cultural o esportiu.
Una altra fita és implementar de forma obligatòria amb el contracte un servei continu i
específic de retirada de vehicles a la zona de Gavà mar durant l’època estival, ja que la
distància existent entre aquesta zona i el nucli urbà i els dipòsits de vehicles és d’uns sis
quilòmetres, fent molt difícil retirar vehicles amb eficàcia i eficiència, així com per no tenir
que fer desplaçar als conductors o titulars fins les dependències policials per pagar les taxes
o retirar el vehicle, ben llunyana de la zona de platja.
Durant l’estiu passat s’ha pogut fer també amb caràcter d’urgència un contracte addicional
per poder millorar el servei existent entre juny i setembre, valorant-se una experiència molt
positiva, ja que es van realitzar un total de 123 de serveis de retirada de vehicles i es va
millorar exponencialment la circulació i els estacionaments en aquesta zona del nostre
municipi.
Tot això fa necessari que aquesta millora quedi contemplada també en el nou contracte per
garantir la continuïtat d’aquest servei estival tant profitós per l’ajuntament, la ciutadania i la
circulació rodada.
El nou servei de grua també ha de mantenir, tal i com constava al contracte inicial, la
presència de personal auxiliar per la vigilància i control d’entrades i sortides de vehicles al
dipòsit general de vehicles situat al carrer Tarragona. Actualment és la nostra policia
municipal qui emmagatzema els vehicles retirats a les seves dependències policials, essent
els agents qui s’encarreguen de cobrar les taxes i de fer passar als conductors a l’interior de
les nostres instal·lacions policials per retirar els vehicles.
Aquest 2020 es va actualitzar l’ordenança fiscal núm. 10 del nostra ajuntament,
harmonitzant les diferents tipologies de vehicle a la realitat actual, i on s’han inclòs els
inexistents fins ara vehicles de mobilitat personal (VMP), però també s’han especificat les
bicicletes, que no existia la possibilitat de cobrar-los taxes.
També es simplifica la resta de vehicles diferents a ciclomotors, unificant-los entre vehicles
de fins a 3.500 Kgs. de MMA, i els de més d’aquesta xifra.
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L’import dels primers passa de 126 a 146€ per retirada, garantint la recuperació de l’import
anual fix establert per aquest contracte.
Respecte del pressupost disponible, el nou contracte ha de contemplar el pagament d’un
import anual fix de 120.000 Euros (iva inclòs) pel servei bàsic de retirades, més les millores
que puguin donar-se al mateix.
Per tal de valorar la viabilitat d’un contracte d’aquestes característiques, s’ha procedit a
recollir la informació necessària de dos empreses que treballen al sector complint contracte
de recollida de vehicles, realitzant-se una mitjana del costos que aquestes estimen pel
servei desitjat pel municipi de Gavà, essent de 120.000€ per un any de contracte.
D’aquesta forma l’import del pressupost base de licitació puja la quantitat, per tots els
conceptes, I.V.A. exclòs, de NORANTA-NOU MIL CENT SETENTA-TRES AMB
CINQUANTA-CINC EUROS (99.173,55 €), import sobre el que es repercutirà el 21% de
l’I.V.A, VINT MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS AMB QUARANTA-CINC EUROS (20.826,45 €),
donant com a resultat un import total de CENT VINT MIL EUROS (120.000,€).
El pressupost base de licitació queda reflectit en aquest quadre resum:

Pressupost de licitació
Any

Pressupost net
de licitació

21% IVA

Pressupost
Base de licitació

2021

99.173,55 €

20.826,45 €

120.000,00€

Total

99.173,55 €

20.826,45 €

120.000,00€

L’inici del contracte està previst pel segon trimestre de 2021, d’un any de duració, amb la
possibilitat d’una pròrroga d’un any més.
L’import pressupostat està inclòs a l’ aplicació pressupostària municipal núm. 35000 1320A
227060021 del pressupost municipal de l’any 2021.
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El valor estimat del contracte de servei, IVA exclòs, queda desglossat segons el següent
quadre:

Valor estimat (IVA exclòs)
del contracte per:

Modificacions

Any

2021
2022

Prestació del

Pròrroga del

contracte

contracte

99.173,55 €

Total
(IVA exclòs)

99.173,55€
99.173,55€

Total

99.173,55€
198.347,10 €

CONCLUSIÓ
Existeix la necessitat imperiosa de donar tràmit a un nou contracte per la retirada i
immobilitzacions de vehicles a la via pública, ja que en finalitzar l’any, l’Ajuntament de Gavà
pot veure’s sense un servei indispensable per la seva policia municipal, entesa aquesta
indispensabilitat el sentit de poder donar resposta a les necessitats derivades del trànsit i la
circulació, tant a la zona del nucli central de municipi i les seves urbanitzacions exteriors
com a la zona de Gavà mar, àmpliament utilitzada pels usuaris de la conurbació de
Barcelona per gaudir del nostre espai natural situat al litoral gavanenc, cosa que fa
necessari formalitzar un nou contracte amb aquestes finalitats.
La qual cosa es fa constar per justificar la necessitat de la nova contractació d’un contracte
per a la retirada i immobilització de vehicles de la via pública, pel servei concertat de grua.

Inspector cap de la Policia Municipal de Gavà
PEDRO FERNANDEZ SANCHEZ
20 de gener del 2021
12:49:22

Inspector en Cap de la Policia Municipal de Gavà
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