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MARIA EUGENIA ABARCA MARTÍNEZ, secretària de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 28
d'octubre de 2019 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"5.- Aprovació de la contractació, en règim de lloguer, d'un vehicle per al servei
de l'Alcaldia (exp. 28139/19).
Vist l’expedient número 28139/2019, relatiu a l’adquisició, en règim de lloguer, d’un
vehicle per al servei de l’Alcaldia dins el sistema de d’adquisició centralitzada mitjançant
la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis(ACM) i el Consorci Català pel
desenvolupament local (CCDL).
Atès que 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.
Atès que 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.
Atès que 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.
Atès que 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, cedent i
cessionària, el dia 27 d’abril de 2018.
Atès que 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
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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.
Atès que 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.
Vist l’Informe emès pel Gabinet d’Alcaldia, amb data 14 d’octubre de 2019, així com les
propostes econòmiques presentades per les dues empreses adjudicatàries de l’Acord
marc, ALD Automotive, SAU (BBVA Autorenting) i BanSabadell Renting, SL.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament del Prat de Llobregat a 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, SAU, amb
NIF: A80292667, pe a l’adquisició, en règim de lloguer, del vehicle Nissan Leaf 62 kWh
e+ Tekna color gris fosc, amb les següents condicions:
Termini de lliurament: fins el mes de maig de 2020, com a màxim.
Termini de durada del contracte de 48 mesos, a comptar a partir de la data de lliurament
del vehicle en les dependències municipals que s’hagin concretat.
Termini de garantia: 48 mesos.
Altres condicions:
o
o
o
o
o

Quilòmetres any: 10.000 kms.
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0172 euros/km + IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0258 euros/km.
Opció estimada de compra a 48 mesos: 22.725€ + IVA.
Equipament inclòs: extintor, catifes goma i retolació.
Cobertures contracte:
Manteniment-reparacions Premium.
Canvi de pneumàtics il.limitats ( “rebentada” inclosa)
Vehicle tipus C de reemplaçament a les 24h fins a la finalització de la
reparació.
Gestió de multes.
Assistència carretera de 24h.
Assegurança tot risc Premium quota tancada lliure elecció.

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 753,22€
mensuals, IVA exclòs (911,40€, IVA 21% inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost
municipal de l'any 2020, a càrrec de la partida pressupostària 61 132 204, centre de
cost: : 101.101 i unitat tramitadora GE000244 (Alcaldia).
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La present despesa quedarà sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici
pressupostari corresponent.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 28139/2019, l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002244 (Alcaldia)
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
Quart.- La Secció de Contractació i Patrimoni informarà oportunament a l’empresa
adjudicatària de la formalització del contracte.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a BanSabadell Renting, SL,
a la Central de contractació de l’ACM, al CCDL, i als departaments de Comptabilitat i
Alcaldia."
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TALCALDE

F_FIRMA_7

Signat electrònicament per:
La tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia,
Economia, Habitatge, Governança i Qualitat
Democràtica
Alba Bou Jordà
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Signat electrònicament per:
La secretària
Maria Eugenia Abarca Martínez
29/10/2019 09:20
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