INFORME D’INICI DE L’EXPEDIENT A-2020-01 PER A L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE
ELECTRIC PER 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 Num. 2018.04 –LOT 10 DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
Número d’expedient A-2020-01
Tipus de contracte: Adhesió a Acord Marc NÚM. 2018.04 del CCDL-ACM per a l’adquisició
d’un vehicle elèctric Nissan e-NV200
Justificació tècnica
Aigües del Prat, SA, disposa per a prestar el seu servei una flota de vehicles utilitzats pels
treballador/res de les diferents seccions que conformen l’empresa per dur a terme les
funcions del seu treball. Aquests vehicles se’n van renovant a la finalització de la seva vida
útil per vehicles més sostenibles amb el medi ambient.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, va acordar, en data 16 de
setembre de 2019, 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.
S’utilitza aquest sistema d’adquisició centralitzada, atès que la central de contractació de
l’ACM es configura, com un servei especialitzat, com a un instrument que permet la
tramitació i/ adjudicació de les prestacions d’altres poders adjudicadors locals, facilitant els
procés de contractació agregant consums i afavorint economies d’escala provocant la
contenció o disminució de la despesa pública i garantint la transparència i seguretat jurídica
en el procediment.
Donat que la clàusula 50 del PCAP de l’Acord Marc estipula que: “amb la mateixa utilitat del
lot corresponent i de la marca i model adjudicat s’admetrà que l’empresa adjudicatària pugui
presentar pressupost per a completar l’oferta a l’ens local destinatari d’accessoris,
complements, canvis de configuració dels acabats, diferents motoritzacions (prevalent la
operativitat, us o principi medi ambiental), ........., a fi i efecte de cobrir de la millor manera
les diverses necessitats dels ens locals.
Per aquest motiu, s’ha sol·licitat a l’empresa adjudicatària del lot 10, Romauto Grup de
Concesionaris, SL Romauto una oferta del vehicle amb un acabat de 4 portes en lloc de 5
donat que a la furgoneta està previst instal·lar posteriorment un sistema de prestatgeries per
a portar les eines de treball i amb 5 portes es dificultaria aquesta instal·lació.
Objecte del contracte
L’adquisició d’una furgoneta elèctrica Nissan e-NV200, mitjançant la central de compres de
l’Associació Catalana de Municipis i comarques segons les condicions establertes en l’Acord
Marc 2018.04 Lot 10
CPV: 34136100-0 “Camionetes lleugeres”
Responsable del contracte: Responsable de l’Area Técnica: Jordi Gonzalez Sánchez
Adjudicatari: ROMAUTO GRUP DE CONCESIONARIS, SL CIF: B08633950
c/ Pere IV, 363
08020 Barcelona
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Import del contracte:
Base sense iva: 26.458,75 €
IVA al 21% 5.556,34 €
TOTAL CONTRACTE: 32.015,09 €
Partida pressupostària:
Existeix partida pressupostària al pressupost d’inversions de l’any 2020

-

Annexos:
Pressupost contractista
- Acord d’adhesió
- Contracte

Josep Mateo Marqués
Cap de l’Area Econòmica i de RRHH
El Prat de Llobregat, a data de la signatura electrònica

De conformitat amb les facultats conferides en les escriptures públiques de l’11 de novembre
de 2014 (Protocol número 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol número 196) atorgades
davant el Notari del Prat de Llobregat, Roman Torres López es resolt per part d’aquesta
Gerència prestar conformitat a les necessitats del contracte que consten en aquest informe i
la conseqüent tramitació de l’expedient de contractació.

Aureliano García Ruz
Director-Gerent
El Prat de Llobregat a data de la signatura electrònica
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