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CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 12 de febrer de
2017, adoptà el següent acord:
“Amb data 13-11-2020 la Junta de Govern Local va acordar l’adhesió de l’Ajuntament
de Cambrils, a l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de
transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.04) promogut pel Consorci Català de Desenvolupament Local i
la contractació a l’empresa adjudicatària de l’arrendament financer dels bens
següents:
 5 Furgonetes Nissan NV 300
 1 Vehicle Dacia Duster
Vist que la comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de 23-07-2017 va resoldre
adjudicar el lot 52 de l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i
elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals
de Catalunya a:
- ALD AUTOMOTIVA SAU
Vist que al perfil del contractant de l’Ajuntament de Cambrils consta l’enviament de la
invitació per la presentació d’oferta econòmica a l’empresa adjudicatària i la recepció
de l’oferta per part de l’empresa ALD AUTOMOTIVE SAU, presentada pels bens
indicat per un import de 2.989,07 EUR mensuals (més IVA), dins del termini establert
per a la convocatòria i complint l’oferta els requisits establerts en el plec de clàusules.
Atès que l’empresa ALD AUTOMOTIVE SAU ha dipositat la garantia definitiva per
import de 7.173,77 €. Tal com estableix en el punt 41 del plec de clàusules
administratives particulars regulador de l’acord marc marc de subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, segons el qual en els contractes basats
l’empresa adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva. En aquest sentit,
l’empresa ha presentat el resguard acreditatiu d’haver dipositat a la tresoreria de
l’òrgan de contractació un import equivalent al 5% del preu d’adjudicació en el
corresponent lot.
S’acorda :
1. Adjudicar en contracte de subministrament consistent en l’arrendament financer
de:
 5 Furgonetes Nissan NV 300
 1 Vehicle Dacia Duster
A l’empresa ALD AUTOMOTIVE, SAU per un preu de 2.989,07 EUR mensuals (més
IVA) i una durada de quatre anys (48 mensualitats). Es preveu que la primera
mensualitat serà el mes de febrer de 2021, l’afectació pressupostaria pel 2021 serà de
32.879,77 (més IVA).
2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 21 15320
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3. Notificar el present acord a l’adjudicatari, al Consorci Català de Desenvolupament
Local i a l’Associació Catalana de Municipis. “
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Per a que així consti, als efectes oportuns, expedeixo i signo el present certificat amb
el vistiplau de la senyora l’alcaldessa.

[Firma01-01]

Vist i plau,
[Firma02-01]

Codi Verificació Electrònic - El pot validar a https://seu.cambrils.cat
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