Document

Expedient

Data

14269/2021

8719/2020

04-02-2021

Segell

Contractació i compres C015
Procediment

Ajuntament de Pineda de Mar. | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.pinedademar.org/validacio amb el codi de verificació: 3863183W3J0E1B2N0QET

B523 Contractes ordinaris de subministraments
Codi de verificació

²3863183W3J0E1B2N0QET9»
²3863183W3J0E1B2N0QET9»
3863183W3J0E1B2N0QET

Expedient: 8719/2020 CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT D'UNA FURGONETA FORD TRANSIT
VAN L2 H2 MILD HYBRID PER AL SERVEI DE MOBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR,
MITJANÇANT ADHESIÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA PER L'ACM.
Òrgan Autoritzant: Alcaldia,Resolució 227/2021
Acord d’adjudicació: 2 de febrer de 2021
Preu d’adjudicació: 33.418,07 euros IVA inclòs (preu: 27.618,24 + IVA al 21%: 5.799,83)
Lloc: Ajuntament de Pineda de Mar
Document: Contracte administratiu basat en l’acord marc de l’ACM-CCDL de maquinària tècnica i
elements de transport de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (SEC 2018 10)
PARTS QUE INTERVENEN
D’una banda, el Sr. Xavier Amor i Martín, Alcalde de l’Ajuntament de Pineda de Mar, fent ús de les
atribucions que li confereix l’art. 53 del D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I d’altra banda, el senyor Ángel Fernando Vara Arias, com a representant de l'empresa ALD Automotive
S.A.U. amb CIF A80292667, i amb domicili a la Carretera de Pozuelo, número 32, 28220 de Majadahonda
de Madrid, adjudicatària dels lots 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 59, Arrendament, amb o sense opció
de compra, d’automòbils (lot x) de l’Acord marc de Maquinaria Tècnica i elements de transport i serveis de
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel desenvolupament
local (SEC 2018 10).
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present contracte
i,
EXPOSEN
I.- Que el 27 de Juliol de 2021 el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar l’Acord marc de
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya a un seguit d’empreses seleccionades
per unitat objecte de licitació, corresponent l’adjudicació del lots 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 59,
arrendament, amb o sense opció de compra, d’automòbils Exp.: SEC 2018 10, a l’empresa ALD
Automotive S.A.U. amb la relació de preus unitaris que figuren en l’esmentat Acord.
II.-Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2018, va acordar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de
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l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses
adjudicatàries.
III.- Que per Resolució d’Alcaldia 227/2021 de data 2 de febrer de 2020, es va aprovar la contractació a
l’empresa adjudicatària ALD Automotive, SAU amb CIF A80292667 (representada per BBVA autorenting)
del subministrament del vehicle FORD TRANSIT 310 96 kW L2 H2 Van Trend FWD MHE en la modalitat
de lloguer financer (rènting) per a diferents serveis de l’Ajuntament, a través de l’acord marc de maquinària
tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals
En virtut de l'anterior, ambdues parts formalitzen aquest contracte amb subjecció a les següents,
CLÀUSULES
Primera.- El senyor Ángel Fernando Vara Arias, com a representant de l'empresa ALD Automotive S.A.U.
amb CIF A80292667, es compromet a executar el contracte de l'arrendament d'una furgoneta FORD
TRANSIT VAN L2 H2 MILD HYBRID , basat en l’Acord marc de maquinària tècnica i elements de transport
i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals, amb subjecció estricta als Plecs de
Clàusules Administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte
formalitzat amb l’ACM, i amb l'oferta presentada per l'adjudicatària - que s’indica a continuació- pel preu
d’adjudicació aprovat per Resolució d’Alcaldia número 227 de data 2 de febrer de 2021, per un import de
33.418,07 euros IVA inclòs (preu: 27.618,24 + IVA al 21%: 5.799,83).
Oferta presentada per l'adjudicatària:
FORD TRANSIT 310 96 kW L2 H2 Van Trend FWD MHEV
Durada contracte: 48 mesos
Quilòmetres any: 10.000 km
Quilòmetres a 4 anys: 40.000 km.
Preu vehicle: 575,38 € al mes/vehicle IVA exclòs.
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0227 euros/km sense IVA
Pagament quilòmetres per excés: 0,0299 euros/km sense IVA.
Opció estimada de compra a 48 mesos: 15.465,00 euros més IVA.
Equipament inclòs:
Airbag passatger, Sostre alt (H3) , Doble porta lateral, Cámara de visió darrera i llum exterior de feina LED,
Radio amb pantalla TFT de 4" + Bluetooth + Ford Pass Connect, Roda recanvi, Barra de llum posterior,
Extintor, Catifes de Goma i retolació (Escut i lletres amb el nom de l´Ens).
Cobertures Contracte:
Manteniment - Reparacions Premium
Canvi de pneumàtics il·limitats (“Rebentada” Inclosa).
Gestió de multes
Assistència Carretera 24 hores
Assegurança: Assegurança Tot Risc Premium Quota Tancada Lliure Elecció.
Segona.- El destinatari del subministrament d’aquest vehicle és aquesta entitat local en quan entitat
assenyalada en la relació dels ens locals que figuren en el document adjunt del plec de clàusules
administratives de l’Acord marc de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment
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amb destinació a les entitats locals, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient SEC 2018
10) en la modalitat d’arrendament amb opció de compra adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local el 19 d’octubre de 2017.
Tercera.- Aquest contracte tindrà una vigència de 4 anys (48 mensualitats). De mutu acord, manifestat de
manera expressa per ambdues parts, es podrà prorrogar la vigència del contracte per 1 any més (12
mensualitats), sense que la vigència total del contracte pugui excedir dels 5 anys (60 mensualitats).
Es fixa com a data d’inici d’aquest contracte, la data que figuri a l’acta de recepció del subministrament del
vehicle, degudament signat per l’encarregat del contracte (Policia Local).
Quarta.- El termini de lliurament del vehicle, degudament retolat amb la imatge corporativa de l’Ajuntament
per a l’ús dels serveis municipals, serà, com a màxim, de 60 dies comptats des de la data de signatura
d’aquest contracte.
El vehicle haurà de ser lliurat a les dependències de la Policia Local / C. Sant Joan, 63-65, 08397 Pineda de
Mar.
Cinquena.- Per a qualsevol circumstància no prevista en el present contracte serà d’aplicació el que
preveuen els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars de l’Acord marc de
mobilitat sostenible: subministrament i serveis de vehicles de serveis generals i policials amb destinació a
les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local (Expedient SEC 2018 10).
Sisena.- Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte sorgissin desavinences entre l’Ajuntament i la
contractista, una vegada esgotada la via administrativa se sotmetran als òrgans judicials de la jurisdicció
contenciosa administrativa de Barcelona, amb expressa renúncia del contractista a la jurisdicció dels
tribunals del seu domicili.
Setena.- El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels documents annexos
que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota classe promulgades per l’Administració,
que puguin tenir aplicació en execució d’allò pactat, no eximirà la contractista de l’obligació del seu
compliment.
Vuitena.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I CONFIDENCIALITAT
Protecció de dades:
L'objecte de la present clàusula és la regulació de la relació entre l’Ajuntament de Pineda de Mar i
l'empresa contractista, als efectes de donar compliment al que estableix el Reglament Europeu 679/2016
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant,
RGPD), així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
de Drets Digitals (LOPDGDD).
Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al RGPD i la LOPDGDD, i
a qualsevol altra norma vigent o que en el futur es pugui promulgar sobre la matèria, respecte les
informacions i dades utilitzades en el transcurs del compliment d’aquest contracte.
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Així mateix, en el cas que per la prestació del servei el contractista accedeixi a dades titularitat de
l’Ajuntament de Pineda de Mar, aquesta relació quedarà regulada a través del contracte de prestació de
serveis amb accés a dades corresponent (encarregat de tractament).
D’acord amb l’article 13 del RGPD l’Ajuntament de Pineda de Mar informa al contractista:
Responsable:
Ajuntament de Pineda de Mar
P0816200J
Pl. Catalunya 1 08397 Pineda de Mar, Barcelona
Delegat de Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org
Finalitat: gestió del procediment de licitació del contracte de serveis que correspongui. En aquest sentit,
tractarà les dades personals dels responsables així com de la resta de les persones de contacte que
intervinguin a la relació jurídica amb la finalitat de complir amb els drets i obligacions continguts en aquest
contracte, sense prendre decisions automatitzades que afectin als interessats.
Temps de conservació: les dades seran conservades durant el temps previst en la normativa de
procediment administratiu de contractació pública i al calendari de conservació documental d'aquesta
administració municipal.
Legitimació del tractament: compliment de les obligacions contractuals. Les dades personals que siguin
sol·licitades són d’obligada entrega per garantir la correcte prestació dels serveis.
Destinataris de cessions o transferències: no es preveuen cessions més enllà de les que preveu la llei. Així
mateix, no es preveuen transferències internacionals de dades.
Drets de les persones interessades: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament,
oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal
indicada més amunt, accedint a https://seu.pinedademar.org, apartat tràmits, o contactant amb el DPD:
dpd@pinedademar.org. Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Mesures de seguretat: l’Ajuntament de Pineda de Mar l'informa que compleix amb tots els requisits
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Confidencialitat de la informació:
El caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els aspectes confidencials
de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la
competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. Queden excloses
aquelles que siguin prèviament de domini públic. Per aquest motiu, les Parts assumeixen l’obligació de
guardar-la com a confidencial, adoptant les mesures apropiades per assegurar que aquesta informació
confidencial no podrà ser revelada, manipulada, copiada, reproduïda, ni posada a disposició de tercers, a
excepció de consentiment exprés per la part afectada, durant la vigència del present contracte i amb
posterioritat a la mateixa.
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El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació, així com dels seus serveis dependents, no es pot
estendre a tot el contingut de l’oferta de l’adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació
que, si s’escau, generi directament o indirectament l’òrgan de contractació en el curs del procediment de
licitació. Únicament es pot estendre a documents que tinguin una difusió restringida, i en cap cas a
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documents que siguin públicament accessibles.
El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgació pública de parts no confidencials dels
contractes subscrits, com ara, si s’escau, la liquidació, els terminis finals d’execució de l’obra/servei, les
empreses amb les quals s’ha contractat i subcontractat, i, en tot cas, les parts essencials de l’oferta i les
modificacions posteriors del contracte, respectant en tot cas la normativa de protecció de dades que
correspongui.
D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a què tingui accés en ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagi donat el caràcter
referit en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa s’hagi de tractar com a tal. Aquest
deure es manté durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, llevat que els
plecs o el contracte estableixin un termini superior que, en tot cas, ha de ser definit i limitat en el temps
Responsabilitats: L'adjudicatari es compromet a complir amb les obligacions establertes en el present
contracte i en la normativa vigent, tant estatal com europea en matèria de protecció de dades i en relació
amb el present contracte.
D’acord amb l’article 122.2 de la LCSP, el contractista únicament tractarà les dades personals a les que
tingui accés amb la finalitat de donar compliment a la prestació dels serveis objecte de la present licitació.
Tanmateix, en cas que l’execució del contracte requereixi el tractament de dades personals, l’adjudicatari
es compromet a entregar, abans de la formalització del contracte, una declaració responsable en la que
consti la ubicació dels servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos. El contractista
assumeix l’obligació de comunicar a l’Ajuntament de Pineda de Mar qualsevol modificació al respecte
durant la vigència de la relació contractual.
Tanmateix, els licitadors hauran de fer constar a les seves ofertes si existeix previsió de subcontractació dels
servidors o dels serveis associats als mateixos i, en cas afirmatiu, determinar el nom o el perfil empresarial
dels subcontractistes.
Cadascuna de les parts faculta a l’altra part per a repercutir-li els costos incloent tot tipus
d’indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les persones afectades, per
negligència i/o falta de confidencialitat, ús i/o tractament indeguts de les dades personals, incloent
expressament qualsevol imports derivats de les sancions que eventualment pogués imposar-li l’Agència de
Protecció de Dades per l’incompliment o compliment defectuós de la normativa aplicable, sempre que
aquests costos siguin conseqüència d’un incompliment imputable a l’altra part. Així mateix, cadascuna de
les parts comunicarà a l’altra part les reclamacions que en aquest sentit rebi per a que aquesta pugui
assumir al seu càrrec la defensa legal. La part a qui li sigui imputable l’incompliment haurà d’actuar en tot
moment de forma coordinada amb l’altra part, amb obligació de preservar la imatge d’aquesta última.
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Seguretat: El proveïdor es comprometrà a la no difusió de cap tipus de codi d’accés o qualsevol altre tipus
d’informació que pugui facilitar l’entrada als sistemes de l’Ajuntament de Pineda de Mar, així com a no fer
un ús incorrecte dels permisos i privilegis que es concedeixin al seu personal per a l’execució d’aquest
contracte.
El proveïdor es farà responsable dels perjudicis que se li puguin ocasionar a l’Ajuntament de Pineda de Mar
degut a l’incompliment de qualsevol de les condicions esmentades.

L’ALCALDE

EL CONTRACTISTA

Sr. Xavier Amor i Martín

Sr. Angel Vara Aria, representant de l'empresa ALD
Automotive S.A.U.

N’he pres nota
EL SECRETARI GENERAL

Emili Tapias Sola
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