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C E R T I F I C O :

En data 19 d’octubre de 2017, el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL),
per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva, adjudicar l’Acord marc
de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02)
a les empreses seleccionades.
En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils, el corresponent contracte com adjudicataris de l’Acord marc de mobilitat
sostenible, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
L’empresa a qui es va adjudicar el lot 5, arrendament de vehicles de patrulla va ser
l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA.
Entre el grup de vehicles de serveis policials que ofereix l’empresa adjudicatària hi ha
el vehicle TOYOTA RAV4 2.5l hybrid 2WD Advance, tot terreny 145KW (197CV) 5P
automàtic.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Servei signatura a23de89753dc43f0a60747f0b38c04c0001
Codi Segur de Validació

Url de validació

electrònica
Ajuntament
Premià de Dalt

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

05/04/2018 Alcalde

En data 30 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Premià de
Dalt va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals
que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Catala pel desenvolupament Local.
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“ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA, DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL VEHICLE TOYOTA RAV4 2.5L HYBRID 2 WD
ADVANCE PER ALS SERVEIS POLICIALS MUNICIPALS I EN LA MODALITAT
D'ARRENDAMENT, A TRAVÉS DE L'ACORD MARC DE L'ACM (EXP. 2016.02).

Triadó Bergés, Josep

Que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 3 d'abril de 2018 va
adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

Vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament
mitjançant el Decret de data 23 de juny de 2015, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS
1. APROVAR l’adjudicació a l’empresa adjudicatària ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT, SA, amb NIF A91001438, del contracte de subministrament del
vehicle TOYOTA RAV4 2.5l hybrid 2WD Advance tot terreny 145KW (197CV) 5P
automàtic, en la modalitat d’arrendament, per un preu de 791,08 € /mes IVA
exclòs (957,21 €/mes IVA inclòs), un període de 48 mesos (110.000 km), i en el
marc de l’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM
juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.
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Atès que l’acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4
de la DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el
198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions en
que tindran lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats
destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a
l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
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Vist que l’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt
de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als
articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Triadó Bergés, Josep

Atès que aquesta regidoria ha donat la conformitat, mitjançant la resolució de data 5
de febrer de 2018, a la memòria de necessitats elaborada i ha disposat l’inici de
l’expedient de contractació del servei esmentat.
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En data 2 de febrer de 2018, el Sr. José Maria Sevillano Aguayo, el Caporal Cap
accidental de la Policia Municipal, va redactar una memòria sobre la necessitat d’iniciar
els tràmits per a la contractació del subministrament, en modalitat d’arrendament del
vehicle Toyota RAV4 2.5 l Hybrid 2 WD Advance, a través de l’acord marc de l’ACM
(Exp. 2016.02).
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IMPORT IVA exclòs
6.328,64
9.492,96
9.492,96
9.492,96
3.164,32
37.971,84 €

IMPORT IVA inclòs
7.657,68
11.486,52
11.486,52
11.486,52
3.828,84
45.946,08 €

4. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència del crèdit
adequat i suficient als pressupostos dels exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022.
5. COMUNICAR aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA, i al Departament d’Intervenció
per al seu coneixement i als efectes escaients.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió anteriorment
expressada, amb les reserves previstes en l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals.
I perquè així consti expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
Vist i Plau
L’Alcalde
Josep Triadó i Bergés

La Secretària
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3. COMPROMETRE’S a dotar del crèdit suficient i necessari els pressupostos dels
exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022 per a fer front a les despeses que es derivin
d’aquesta contractació.
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Concepte
Maig-desembre
Gener-desembre
Gener-desembre
Gener-desembre
Gener-abril

Triadó Bergés, Josep

ANUALITAT
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL
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2. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 45.946,08 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 410-130-20400 per a la totalitat dels 48 mesos
d’arrendament, distribuïdes entre les anualitats següents:
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