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INFORME 

'USTIFICATIU 
DE tA TRAMITACIó COM A CONTRACTE MENOR DE LIEXPEDIENT

RELAcIoNAT AMB ELs SERVEIS DE corxE coMpARTIT pER At pERsoNAL DEL síNoIc or
GREUGES DE CATALUT{YA AMB L'EMPRESA ZIPCAR SHARING, SA

1. MorIVActó nu L'INFoRME

S'emet aquest informe d'acord amb I'apartat 1.3 de I'arücle 159 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turísücs, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de
carboni, en el qual es preveu que cal un informe justificatiu de l'òrgan de contractació quan es
formalitza durant 3 anys consecuüus un contracte menor de senreis amb import superior-a 5.000
€, IVA exclòs, amb idèntics objecte i destinatària.

2. CARACTERíSTTqUES GENERATS

o Contracte: Contracteadministratiu

o Unitat: Gerència

o Persona responsable del contracte: Gerent

o Expedient Procediment menor

o Criteri d'adjudicació: Especificitat de la prestació

o Títol: Serveis de cotxe compartit per al personal del Síndic de Greuges de Catalunya per a
I'any 2018.

. Import total estimat:77.102,37 €

. IYA:2!%

o Durada màxima: 1 any a partir de l'1 de gener de 2018

3. rusTrrrcAcló DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

Per tal de desenvolupar les funcions que té atribuïdes per IIei, eI personal del Síndic de Greuges ha
de desplaçar-se regularment per tot el territori, fet que suposa haver de fer trajectes llárgs a
poblacions concretes. Aquesta característica es fa sobretot palesa quant aI personal adscrit al
Servei d'Atenció a les Persones Itinerant , I'adscrit a I'àmbit del Mecanisme Catàlà de prevenció de
la Tortura, i també pel que fa a la persona titular de la Institució i Ia resta de personal directiu.

Anteriorment es disposava d'un vehicle sota la modalitat de contracte d'arrendament tradicional,
és a dir, amb disponibilitat absoluta les24 hores del dia els 365 dies de l'any, però a partir de I'any
2012, com a conseqüència de I'evolució de Ia importància del pes dels criteris de Jostenibilitat i
eficiència econòmica en I'administració pública, es va optar per obtenir aquesta prestació de
mobilitat mitjançant eI que es coneix com a servei de cotxe compartit, que permet l'ús del vehicle
només per a les hores en les quals és necessari, sense haver de gestionar a més la resta de
qüestions relacionades amb I'element, com són per exemple el seu manteniment o I'assegurança.
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L'any 201,6 íl'any 2017, el Síndic de Greuges de Catalunya va signar sengles contractes per als
serveis de cotxe compartit amb I'empresa Zipcar Sharing, SA, en ser I'única que oferia aquesta
prestació.

Per tal de contractar de nou aquesta prestació, eI Síndic de Greuges de Catalunya va analitzar el
mercat d'aquest tipus de seruei però no va trobar cap altra empresa que oferís les condicions de
servei ofertes per Zipcar Sharing, SA.

4. PROCEDIMENT DE CONTRACTAGIó

Contracte menor, segons els articles 111 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2017, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic.

5. OBTECTE DEr CONTRACTE

Serveis de cotxe compartit per al personal del Síndic de Greuges de Catalunya per a I'any 2018.

6. PRESCRTPCTONS TiCNTQUES

L'adudicatària té a disposició una relació de tipologies de vehicles amb les condicions que
s'indiquen i els preus corresponents, sense IVA, que consta en Ia taula següent:

Per a la 2ai3a categoria també hi ha una tarifa nocturna de29,75 € de 18.00 a 9.00 de dilluns a
dijous.

En les tarifes s'hi inciou el carburant, I'assegurança a tot risc i l'assistència 24 hores. En les
reseryes que es facin de més de 24 hores s'inclouen 80 km extres per cada nou peúode de 24
hores.

L'empresa té 1-50 aparcaments a Barcelona, un dels quals està situat just al costat de l'edifici del
Síndic de Greuges de Catalunya.

Per tal d'usar un vehicle, Ia persona usuària ha d'omplir una reserua en línia, i un cop feta ha
d'anar amb Ia targeta de la companyia fins on està aI vehicle per obrir-Io. Un cop usat, s'ha
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Cotxe
Dilluns

Per hora

Hyundai i10 '1,24 € 24,79 € 2,07 € 33,06 € 0 0,17 €

Hyundai i20 4,13 € 38,02€ 4,96 € 46,28C BO 0,12€
Hyundai i30
Hyundai Ioniq 4,96 € 46,28 € 5,79 € 54,55 € BO 0,12c

Hyundai i40
Hyundai Ttrcson 5,79 € 54,55 € 6,67 € 62,8',1. € 80 0,72€

Hyundai Santa Fe 6,61€ 62,8'1,€ 7,44 € 7',J_,07 € BO 0,!2€
Hyundai Van
Hyundai Tïavel 6,61€ 62,8',J"€ 7,M € 7',1,,07 € 80 o,!7 €
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d'aparcar de nou a la plaça d'on s'havia retirat.

Hi ha un conjunt de normes per l'ús dels vehicles:

1) Notificar els danys: Abans de posar-lo en marxa, s'ha de fer una ullada a cotxe per dins i per
fora. Si es troba que hi ha algun dany, que el cotxe està brut o que no hi ha prou combustible, s'ha
de trucar al900 818 070.

2) No embrutar: No deixar cap efecte personal quan es torni el cotxe i llençar o reciclar la brossa
que s'hagi generat.

3) No fumar: Ni tan sols amb totes les finestretes abaixades o totes les portes obertes.

a) Omplir eI dipòsit: Deixar sempre com a mínim un quart del dipòsit. Fer servir la targeta
carburant que hi ha a la visera del conductor.

5) Tornar-lo a temps: Si se sap que es farà tard, s'ha de trucar o enviar un SMS per veure si es pot
allargar la reserva.

6) Les mascotes han d'anar a les seves gàbies.

7) Cancel.lacions: Per a les reserues inferiors a 8 hores es tenen fins a 3 hores abans que comenci
la reserva per cancel.lar-Ies o escurçar-Ies sense càrrecs. Per a les reserves que duren 8 hores o
més, s'ha de fer com a mínim amb 24 hores d'antelació. Si no es fa així es cobra I'import complet
de Ia resenra.

Durant els 30 minuts posteriors a la resenra d'un cotxe s'hi podran fer canvis sense càrrec.

8) Càrrecs, amb IVA inclòs:

. Càrrec per retard: 30,00 € per hora, fins a un màxim de 90,00 €, més els càrrecs d'ús del vehicle.

. Càrrec per dipòsit buit 35,00 € si es torna un vehicle amb menys d'un quart del dipòsit de
carburant.

. Subsütució de Ia targeta Avancar: Una targeta de subsütució gratuïta I'any i 15,00 € per cada
targeta addicional

i Subsütució de la clau de contacte: Si es perd la clau, el càrrec per la substitució és de 75,00 €,
més les despeses per materials i mà d'obra.

. Canvis a la reserva: No hi ha cap càrrec per ampliar una reserva. Tampoc no hi ha cap càrrec si
es cancel'la o s'escurça la reserya amb l'antelació necessària. No obstant això, es carregarà la
quantitat completa per la reserva si no es fa arribar I'avís exigit amb antelació. S'ha de ténir en
compte que durant Ia reserva, si es vol retornar el cotxe abans d'hora, es pot obtenir un
reemborsament parcial per a les hores cancel.lades.

. Assistència personal per fer reserves: 1,50 € per trucada perquè una de les persones
representants de I'adjudicatària faci una reserya.

. Càrrec pel processament de multes o infraccions: la persona que condueix és responsable de
pagar les multes d'aparcament i les infraccions de trànsit que s'hagin esdevingut durant la
reserya. Si es rep I'avís i s'ha de processar una infracció, es cobrarà un càrrec pel processament de
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10,00 €.

. Altres infraccions: 35,00 € per infracció, més els costos que hagi patit Avancar, sempre que calgui
fer una revisió al vehicle, incloses revisions per fumar o anar amb animals al vehicle.

9) Assegurança a tot risc sense franquícia mitjançant un pagament de 60,00 €.

7. CONDICIONS PER LIABONAMENT DEt TREBALL

L'empresa facturarà cada mes en relació amb el nombre de reserves i usos fets pel personal del
Síndic de Greuges de Catalunya dels vehicles, segons les tarifes establertes en el punt anterior.

8. TERMINI DE LA PRESTACIó

La prestació objecte es durà a terme de l'1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018.

9. VALORACTó PT tES OFERTES

No es valoren 'altres empreses com a conseqüència del fet que I'adjudicatària és l'única
empresa que tipus de servei.

Rafael Ribó i Massó

Síndic de greuges

Barcelona, 18 de desembre de 2017
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