NÚRIA PALLARÉS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS
DE TARRAGONA,SA (EMTP,SA)
CERTIFICO:
Que, el Consell d’Administració de l’EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMTP,SA), en la sessió celebrada el dia
30 de juny de 2021, virtualment mitjançant la plataforma Microsoft Teams, amb el quòrum
d’assistència establert a l’art. 247 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova la
Llei de societats de capital i art. 22 dels estatuts de l’empresa, amb l’assistència de 12 dels
seus 14 membres, aprovada l’acta en la mateixa sessió, assumint la Presidència d’aquest
Consell d’Administració el Sr. Jordi Fortuny Guinart, va adoptar, entre d’altres, per
unanimitat (14 vots a favor dels membres presents, dos d’ells emesos per delegació), el
següent ACORD:
4. Adquisició dos vehicles central compres ACM
“ANTECEDENTS
1.- L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA està adherida 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.
2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
5.- 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.
6.- 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 2018.
7.- L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA és una empresa de
capital íntegrament municipal, dedicada al transport urbà de viatgers de la ciutat de
Tarragona i que, pel desenvolupament de les tasques del personal de moviment de
l’empresa, té la necessitat d’adquirir dos vehicles, en la modalitat de rènting.
8.- 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.
9.- 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.
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de
funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei
d’organització comarcal, es proposa al Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de
Transport Públic de Tarragona, SA, l’adopció dels següents,
En conseqüència, el Consell d’Administració de l’EMT, SA acorda:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona,
SA a la segona pròrroga de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02)
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ALD Automotive, SA dels bens
i serveis següents:
2 VEHICLES KIA NIRO 1.6 GDi HEV 104kW (141CV) Drive, amb les següents
característiques:
Durada contracte: 48 mesos
Quilòmetres any: 10.000 km
Quilòmetres a 4 anys: 40.000 km.
Preu vehicle: 453,71 € al mes/vehicle IVA exclòs.
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0164 euros/km sense IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0246 euros/km sense IVA.
Opció estimada de compra a 48 mesos: 16.556,40 euros més IVA.
Equipament inclòs: Serveis Generals, Catifes de Goma, Retolació ambdues portes
anteriors del vehicle.
Cobertures Contracte:
Manteniment - Reparacions Premium
Canvi de pneumàtics il·limitats (“Rebentada” Inclosa).

Vehicle de reemplaçament tipus C a les 24 h d´estada al taller fins a la finalització
de la
Reparació
Gestió de multes
Asistencia Carretera 24 hores
Assegurança:
Assegurança Tot Risc Premium Quota Tancada Lliure Elecció.
Tercer.-Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació que s'imputarà, dins del
pressupost ordinari de l’empresa.
Quart.- 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 ALD Automotive, SAU.”
I per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d’ordre del president,
i amb el seu vistiplau, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
El president,
Jordi Fortuny Guinart

La secretària delegada
Núria Pallarès Martí

