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Acord

APROVACIÓ DE CONTRACTE BASAT EN L'ACORD-MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE,
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2016.02),
PER A L'ADAPTACIÓ DEL VEHICLE MUNICIPAL TOYOTA HYLUX MATRÍCULA 7805 JVO,
CEDIT AL GIE DE L'ADF (EXP. 78/2021).
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 de data 19
d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat
procediment.
En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils
seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc de mobilitat
sostenible, licitat per part del CCDL.
En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 i prèvia
tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en
virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor de
l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en la posició
del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en
relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre
les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia 27 d’abril de 2018.
Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis,
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, per
Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018 es va aprovar
definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb excepció dels sublots 3.5, 5.4
i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu amb les diferents empreses
adjudicatàries i seleccionades, en data 12 de novembre de 2018.
Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis, l’eficàcia,
eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, per Resolució de la
Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va aprovar definitivament la
segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i
lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 3.13) i la primera pròrroga del sublot 8.2. Actuacions
que es van formalitzar en contracte administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i
seleccionades, en data 15 de gener de 2020.
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En data 23 de novembre de 2020 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la
tercera pròrroga de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, pels sublots 1.1, 1.6, 1.11, 2.5, 2.6, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 7.1, 7.3, i 7.4,
per un període màxim de dotze mesos, a comptar des del 15 de gener de 2021. Aprova
definitivament la segona pròrroga del sublot 8.2 i la tercera pròrroga del sublot 8.1 i del lot 10
per un període de dotze mesos més, a comptar des del 15 de gener de 2021. Es van
formalitzar el 3 de desembre de 2020.
L’Ajuntament de Sant Cugat es va adherir, mitjançant decret d’alcaldia de data 17.05.2016, al
sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i del CCDL, per tal d’efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis, mitjançant la Central de Compres de l’ACM-CCDL,
en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix, amb les empreses
adjudicatàries.
En data 8 d’octubre de 2020 el serveis tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, emeten informe tècnic proposant la transformació del vehicle municipal Toyota Hilux
matrícula 7805 JVO cedit per l’Ajuntament al Grup d’Intervenció i Emergències (GIE) de les
Agrupacions de Defensa Forestal (l’ADF), per tal que el vehicle fos més operatiu.
En data 11.05.2021 la Cap de la Unitat administrativa de Contractació i Compres emet un
informe tècnic sol·licitant que s’efectuï petició d’oferta a les cinc empreses adjudicatàries del
Lot 10 de l’Acord marc de mobilitat sostenible (expedient 2016.02) (Transformació de vehicles
de menys de 3.500 kg, per serveis generals, policials i emergències), en els termes establerts a
la clàusula 62 del plec de clàusules administratives que regula l’acord marc.
En data 8.06.2021 el Servei de Contractació sol·licita oferta econòmica a les empreses
FEDERAL SIGNAL VAMA, SA, ISAE ELECTRONICA, SL, DIVISEGUR CATALUNYA, SL,
TRANSFORMA 21, SL, DEXTRON, INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, SA. Com a
resultat de la consulta efectuada únicament l’empresa DIVISEGUR CATALUNYA, SL presenta
oferta en data 23.06.2021, per l’import de 30.420 € (IVA no inclòs).
Els serveis tècnics de Medi Ambient, mitjançant informe de 8.07.2021 proposen l’adjudicació
del contracte basat derivat de l'Acord marc de mobilitat sostenible (Expedient 2016.02), per a
l'adaptació del vehicle municipal Toyota Hylux cedit al GIE de l'ADF, a favor de l’empresa
DIVISEGUR CATALUNYA, SL, per un import total de 36.808,20 € (IVA inclòs), en tractar-se
de la única oferta presentada en la consulta efectuada i havent comprovat que la oferta reuneix
els requeriments establerts en l’Informe tècnic núm.174934/2020 del Servei de Medi ambient
de data 8/10/20.
En data 16.07.2021 s’ha emès l’informe jurídic d’aprovació del contracte basat, amb nota de
conformitat de la Secretaria General.
A continuació, s’ha fiscalitzat l’expedient amb caràcter previ per part de la Intervenció
municipal, d’acord amb l’article 116 de la LCSP i l’article 10 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel
que es regula el regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
Disposició Addicional segona, apartat segon, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, en tractar-se d’un contracte que té una durada total inferior a
quatre anys i no supera el deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal. No
obstant això, aquesta competència s’ha delegat a la Junta de Govern Local mitjançant decret
de data 4 de juliol de 2019.
Pel que s’ha exposat, la Junta de Govern Local acorda:
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Primer.- APROVAR l’adjudicació a l’empresa DIVISEGUR CATALUNYA, SL, amb CIF núm.
B64461916, del contracte basat d'adaptació del vehicle municipal Toyota Hilux, matrícula 7805
JVO, cedit per l’Ajuntament al Grup d’Intervenció i Emergències (GIE) de les Agrupacions de
Defensa Forestal (l’ADF), per un import total de 30.420 € (IVA no inclòs), més el 21 % d’IVA
equivalent a un import de 6.388,20 €, amb un total agregat de 36.808,20 € (IVA inclòs), d’acord
amb les especificacions establertes a l’informe tècnic de data 8.10.20 i a la oferta presentada.
Segon.- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import de 36.808,20 € (IVA
inclòs), que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec de l'aplicació
pressupostària núm. l’aplicació 81043101.13029.46200.6240000 “Inversions subministraments
compres”.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL, a
l’empresa adjudicatària DIVISEGUR CATALUNYA, SL, i a tots els licitadors convidats a
presentar oferta, donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Quart.- DONAR TRASLLAT a l’àmbit gestor, a Comptabilitat, a la Tresoreria i a la Intervenció
municipal.
Cinquè.- INDICAR a DIVISEGUR CATALUNYA, SL que, de conformitat amb la clàusula 69
del PCAP que regeix l’acord marc i l’art 95 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 (TRLCSP),
haurà de dipositar una garantia definitiva per import de 1.521 € i que el contracte es
formalitzarà en document públic administratiu electrònic, de conformitat amb allò que disposa
l’art. 156 i 198.5 del TRLCSP.
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