D E C R E T .Exp. 2347/2019
L’Ajuntament d’Argentona està interessat amb l’adhesió al contracte derivat núm. 2018.03-d1
de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya
(exp.2018.03) adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Lyreco
España, S.A.
ANTECEDENTS:
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2018, va
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses seleccionades següents: CANON ESPAÑA
S.A.U, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A i LYRECO ESPAÑA S.A.
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3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de novembre, es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital (expedient 2018.03.D1)
4.- En data 29 de novembre de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament
de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en
sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a l’empresa LYRECO ESPAÑA S.A, formalitzant-se el
corresponent contracte, en data 9 de gener de 2019, i essent, en conseqüència plenament
executiu.
5.- En data 5 d’abril de 2019, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva del CCDL,
prèvia tramitació del corresponent procediment de cessió i subrogació, va aprovar
definitivament la cessió del contracte basat en l’Acord marc de subministrament de paper a
favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
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2.- En data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON ESPAÑA S.A.U, LYRECO
ESPAÑA S.A i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A.

Segell
Organ
Ajuntament
d'Argenton
Signatura
1 de 2
a
Eudald Calvo
Català

Signatura 2 de 2
17/07/2019

Alcalde

Miriam Tenas i
Camps

17/07/2019

Secretària

FONAMENTS DE DRET:
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL,
en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova 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 i articles concordants del TRLCSP en
relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, Articles 153 i 220 de
la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
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Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar
mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de data 15 de
novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Vistos els informes emesos per Secretaria i els Serveis d’Intervenció:
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament
ACORDA:
Primer.- Adhesió del municipi d’Argentona al contracte basat (Exp. 2018.03-D1) en l’Acord
marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2018.03).
Segon.- Autoritzar i disposar la quantitat de 1.815€ (IVA inclòs) per l’any 2019 per la
contractació de paper d’impressió a favor de l’empresa Lyreco España, S.A. a càrrec de la
partida pressupostària 200-920-22000 del vigent pressupost municipal, i adoptar el
compromís de despesa per la quantitat de 3.500€ (IVA inclòs) pels anys 2020, 2021 i 2022.
Tercer.- Notificar aquest acord a Lyreco España SA, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper (Ctra. de l’Hospitalet, 147Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat
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Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord
marc del subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per
la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al perfil de contractant
de l’entitat.
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149 Edifici Paris D, 08940, Cornellà de Llobregat), així com a l’Associació Catalana de
Municipis (preferentment per E-Notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius, i als serveis
econòmics de l’Ajuntament d’Argentona.
Ho mana i signa, l’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
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