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ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE
MAQUINÀRIA TÈCNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT I
DE SERVEIS DE MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2018.04)

Em complau comunicar-vos que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 15 de juny de 2021, va
adoptar, entre d'altres, l'acord que literalment transcrit diu:
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Antecedents
L’Ajuntament de Montmeló, en data 27 de desembre de 2012, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que
l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït.
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL
de data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de
transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, per la Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol
de 2020, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en
l’Acord marc.
En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de
l’Acord marc de maquinària tècnica i elements de transport, licitat per part del
CCDL.
Atès que properament finalitza l'arrendament d'una furgoneta de la brigada municipal
de serveis i obres, és necessària l'adquisició d'un altre vehicle per realitzar els
treballs habituals de manteniment del municipi.
Fonaments de dret
Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la
LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva
2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i
l’article 221.3 de la LCSP.
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L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es
regeixen per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com
per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de
contractació dels ens locals.
Vist l'informe del Tècnic Auxiliar d'Obres.
Vist l'informe d'Intervenció.
Atès que l’adopció és competència d’aquesta junta de govern en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 398,
de data 18 de juny de 2019 (BOPB de data 28 de juny de 2019).
Per tot el que s'ha exposat, i a proposta del regidor de Desenvolupament Urbà,
Sostenibilitat i Habitatge, la Junta de Govern adopta els següents
A C O R D S
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Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi de Montmeló a l’Acord marc de subministrament
de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04)
Segon.- Adjudicar la contractació, amb efectes suspensius de fer efectiu el dipòsit
de la garantia definitiva, del subministrament mitjançant arrendament financer, d’un
vehicle per a la Brigada municipal, segons Annex 1, a l'empresa ALD Automotive,
S.A.U., amb NIF A80292667, per un import de 40.953,95 €€ (33.846,24 € + 7.107,71 €
d’IVA) per un període de 4 anys (48 mensualitats) a comptar des de la data de
lliurament del vehicle, prevista pel 15/09/2021.
Tercer.- Requerir a l'empresa perquè dipositi la garantia definitiva, per un import
de 1.692,31 € corresponents al 5% de l'import d'adjudicació segons s'estableix a
l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.04) i de conformitat amb allò que s'estableix a l'article 107 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Quart.- Aprovar la despesa derivada de la contractació del subministrament,
mitjançant arrendament financer, del vehicle per a la Brigada municipal, corresponent
a l'any 2021 per un import màxim de 2.986,23 € amb càrrec a la partida núm. 9200 204100 Renting Vehicles Municipals del pressupost vigent.
Cinquè.- Declarar la despesa pluriennal per a l'exercici 2022 i següents i assumir el
compromís de consignar la quantitat necessària per a l'acompliment dels acords
anteriors en el pressupost anual de despeses que correspongui, segons les dades
següents:

Any 2021 - 9200 204000 Rènting vehicles municipals
Any 2022 - 9200 204000 Rènting vehicles municipals
Any 2023 - 9200 204000 Rènting vehicles municipals
Any 2024 - 9200 204000 Rènting vehicles municipals
Any 2025 - 9200 204000 Rènting vehicles municipals

Import
2.986,23 €
10.238,49 €
10.238,49 €
10.238,49 €
7.252,26 €
40.953,95 €

Sisè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ALD Automotive,
S.A.U. (NIF A 80292667), al CCDL i a l’ACM així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
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ANNEX 1. Detall vehicle NISSAN eNV200 Furgó 5p 40 kWh (Oferta 37688268)
Durada contracte: 48 mesos
Quilòmetres any: 15.000 km
Quilòmetres a 4 anys: 60.000 km.
Preu vehicle: 705,13 € al mes/vehicle IVA exclòs.
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0154 euros/km sense IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0200 euros/km sense IVA.
Opció estimada de compra a 48 mesos: 14.855,80 euros més IVA.
Equipament inclòs: Baca, Extintor, Catifes de Goma i retolació (ambdues portes
anteriors).
Cobertures Contracte:
Manteniment - Reparacions Premium
Canvi de pneumàtics il·limitats (“Rebentada” Inclosa).
Gestió de multes
Asistencia Carretera 24 hores
Assegurança:
Assegurança Tot Risc Premium Quota Tancada Lliure Elecció.
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Us ho notifico i alhora us faig saber que contra els acords anteriors, que són definitius en via administrativa, podeu interposar
els recursos següents:
a) Recurs de reposició, de caràcter potestatiu, a interposar davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes des de
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Si la resolució d'aquest recurs no és dictada i notificada en el termini d'un
mes des del moment d'interposar-lo, s'entendrà produït l'acte presumpte de desestimació per silenci administratiu i en aquest
cas podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de
producció de l'acte presumpte de desestimació del recurs de reposició.
b) Directament, recurs contenciós en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de recepció d'aquesta
notificació.
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs o acció si ho considereu convenient.

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement, a l'empara de l'article 206 del ROF de les entitats
locals i amb la salvetat del text definitiu de l'acta.
La secretària / Rosa March Escué
(signat electrònicament)

