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Aprovat per la Junta de Govern Local en
data 29 de juliol de 2021.

Exp.: X2021001631

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
APROVAR L'ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 2018.03-D1
DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2018.03-D1)
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
 LYRECO ESPAÑA S.A.
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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.
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)
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. 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).
En data 8 de novembre de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament
l’expedient de la primera pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1) en l’Acord marc de
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, formalitzant-se el
contracte en data 13 de novembre de 2019.

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Òrgan

EXPEDIENT

ACORD_JGL

SERVEIS JURÍDICS

X2021001631

Codi Segur de Verificació: a89d650c-e67b-4a2a-bf51-45f1b365bfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_544908
Data Impressió: 18/10/2021 07:46:12
Pàgina 2 de 5

SIGNATURES

Ìa89d650c-e67b-4a2a-bf51-45f1b365bfdbÈÎ

DOCUMENT

1.- Ajuntament de Viladecavalls. Aprovat per la Junta de Govern Local en data 29 de juliol de 2021.

Exp.: X2021001631

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
En data 2 de novembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament
l’expedient de la segona pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03-D1) en l’Acord marc de
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, formalitzant-se el
contracte en data 13 de novembre de 2020.
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,
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Article 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.
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.
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.
Per tant, pot procedir-se a adoptar acord d’adhesió al contracte objecte del present informe, en el
ben entès que l’adhesió a sistemes de contractació centralitzada no impliquen necessàriament, una
transferència de funcions o activitats, ni la cessió o delegació de competències, sinó una tècnica de
racionalització de la contractació publica, que assumeix i a la que s’adhereix la Corporació Local.
En aquest sentit, i de conformitat amb el que disposa l’article 198 del TRLCSP, en la contractació
basada en un acord marc, que és el supòsit que ens ocupa, només es podrà celebrar contracte entre
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l’Ajuntament i la empresa o empreses que siguin part del mateix, sense que les parts puguin alterar
ni introduir modificacions substancials respecte els termes de l’acord marc.
L’adjudicació del contracte es farà de conformitat amb el que disposen els apartats 3 i 4 de l’article
198 del TRLCSP, si l’acord marc s’ha formalitzat amb un únic empresari, podrà contractar-se amb
aquell, tot i que els òrgans de contractació municipals podran, si s’escau, fer consultes per escrit a
l’empresari per completar la seva oferta, supòsit que no es demana en l’informe tècnic que consta a
l’expedient, així com les prorrogues derivades del mateix contracte.
Els contractes basats en l’acord marc tenen el caràcter d’administratius, es tipifiquen de
subministrament, segons el que estableix l’article 9 del TRLCSP, i es regeixen pels plecs de clàusules
administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) de l’acord marc; en allò que no
estigui derogat per la Llei pel Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques (RGLCAP); pel Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública; per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica; pel Reglament d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals (ROAS), i la resta de
normes de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el
seu cas.
Vist l’informe de necessitats del servei gestor de data 18 de juny de 2021.
Vista la reserva de crèdit realitzada sobre la partida econòmica 1/920/22000 – material d’oficina de
data 18 de juny de 2021 amb núm. 220210007239.
Vist l’informe jurídic favorable a l’adhesió a l’acord marc de data 30 de juny de 2021.
En base al que s’ha indicat i a la documentació que consta a l’expedient, i vist l’informe de
necessitats que consta a l’expedient per l’adhesió a l’Acord marc de subministrament de paper amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03),
Per tot això, i en exercici de la delegació atribuïda pel decret d’alcaldia núm. 2019DECR000585, de
19 de juny de 2019,
La Junta de Govern Local de la corporació ha aprovat
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PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la segona pròrroga del 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.- Adjudicar el contracte de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03), a LYRECO ESPAÑA S.A. amb N.I.F. A79206223, per un
període d’un any que compren de l’1 de juliol de 2021 al 9 de gener de 2022 per l’adquisició de
Paper d’impressió:
1.1 Fibra reciclada qualitat estandard – marca Steinbeis
- DINA4 classic White amb un preu unitari (500 fulls) de 2,35 € (IVA exclòs)
- DINA3 Classic White amb un preu unitari (500 fulls) de 4,69 € (IVA exclòs).
1.2 fibra verge de qualitat estàndard – marca Lyreco
- DINA4 Budget amb un preu unitari (500 fulls) de 2,85 € (IVA exclòs)
- DINA3 Budget amb un preu unitari (500 fulls) de 5,69 € (IVA exclòs).
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1.3 fibra reciclada de Premium – marca Steinbeis
- DINA4 TrendWhite amb un preu unitari (500 fulls) de 2,67 € (IVA exclòs)
- DINA3 TrendWhite amb un preu unitari (500 fulls) de 5,33 € (IVA exclòs).
1.4 fibra verge de qualitat Premium – marca Navigator
- DINA4 Discovery amb un preu unitari (500 fulls) de 2,82 € (IVA exclòs)
- DINA3 Discovery amb un preu unitari (500 fulls) de 5,64 € (IVA exclòs).
1.5 Paper protocol – marca Navigator
- DINA4 Expression amb un preu unitari (500 fulls) de 3,51 € (IVA exclòs)
TERCER.- Aprovar la despesa derivada del compliment del contracte, establint una despesa màxima
de 2.000,00 € per l’any 2021 a càrrec de la retenció de crèdit núm. 220210007239.
QUART.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària, al CCDL (preferentment a
través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT).
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CINQUÈ.- Publicar aquesta adjudicació en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
SISÈ.- Comunicar l’acord al departament d’Economia i Urbanisme.
La Junta de Govern Local ha aprovat l'adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat 2018.03-D1
de l'acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2018.03-D1) per unanimitat.
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