Model d’acord d’adquisició de maquinaria tècnica a través de l’acord marc de
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de
manteniment de l’ACM-CCDL (Exp. 2018.04).
1.- L’Ajuntament de el Prat de Llobregat, en data 16 de setembre de 2019, va aprovar
l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM
juntament amb el Consorci Catala pel desenvolupament Local.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques (PPT) aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de
data 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar
adjudicar 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, per la Comissió
Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de 2020, d’acord amb el detall de
les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i que, seguidament, es
relacionen:
1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA – Lot 1.; 2. DULECENTRE SA – Lot 2.; 3. KRÜGER TECHNOLOGY
SL – Lots 5, 6, 7 i 33.; 4. GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA – Lot 8.; 5. ROMAUTO
GRUP CONCESSIONARIS SL – Lots 10, 15, 17, 19 i 22.; 6. RENAULT RETAIL GROUP
BARCELONA SA – Lot 11.; 7. ROMACAR ABS SL – Lot 13. ; 8. BILBOTRUCK, SL – Lot 20.; 9.
CLEM ECOLOGIC SL – Lots 21, 24 i 27.; 10. JMV SATYMAN SL – Lots 23, 25, 26 i 28.; 11.
DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, SA – Lots 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41
i 42.; 12. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA – Lots 44, 47,i 48.; 13. ALD AUTOMOTIVE
SAU – Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 57.;14. CRONORENT SL – Lots 56, 58, 60 i 62.; 15.
TRANSTEL SA – Lot 61.
3.- En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades , el corresponent contracte com adjudicataris de l’Acord marc de
de maquinària tècnica i elements de transports, licitat per part de CCDL.
4.- Aigües del Prat, SA necessita contractar el subministrament del vehicle elèctric NISSAN eNV200 que esta previst en el seu pressupost d’inversions de l’any 2020, a través de l’acord
Marc de l’Associació Catalana de Municipis núm. 2018.04 i a tal efecte ha procedit a
confeccionat el document relatiu a l’inici de l’expedient.
5.- L’objecte de l’acord marc te la qualificació de contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis a preus unitaris, segons el que estableixen els articles 16.3 a), 17 y
18 de la LCSP.
6.- L’Acord Marc s’executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24 UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 i l’article 221.3 de la LCSP, i te per
objecte la regulació de les condicions que tindrà lloc el subministrament de maquinària
tècnica en la modalitat de compra i d’arrendament, amb o sense opció de compra i si
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procedeix els serveis associats que adquiriran les entitats destinatàries adherides a la central
de contractació del CCDL-ACM a l’empara del que disposa l’article 228.2 de la LCSP.
7 La descripció, característiques i forma de realitzar els subministraments i servei per part de
les empreses adjudicatàries es troben definits en el PPT a on s’especifiquin els factors a tenir
en compta.
8.- La DA 3a, apartat 10è de la LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen de forma
expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals de
contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en relació a
un acord marc.
De conformitat amb l’article 7 de PCAP regulador de l’acord Marc de l’ACM 2018.04 Aigües
del Prat, SA pot formalitzar la corresponent adhesió a l’acord marc, pel que és un ens
destinatari de l’acord.
10.- Actuant com a Director gerent i estant degudament facultat per la formalització del
present contracte, d’acord amb les escriptures de poders atorgades davant del Notari del
Prat de Llobregat, Sr. Roman Torres López, l’11 de novembre de 2014 (Protocol número
1.172) i del 24 de febrer de 2015 (protocol 196
ACORDO,
Primer.- Disposar l’adhesió de l’empresa Aigües del Prat, SA, a “l’Acord Marc d’adquisició de
maquinaria tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment” amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04)
Segon.- Adjudicar la contractació a l’empresa adjudicatària Romauto Grup de
Concessionaris, SL CIF B08633950 un vehicle elèctric de la marca Nissan model e-NV200 i
acabat professional al preu de 26.458,75 € ( iva exclòs); 32.015,09 € (Iva inclòs al 21%) (LOT
núm 10)
Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de (26.458,75 més IVA)
que s'imputarà, dins del pressupost d’inversions de la societat de l’any 2020.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària Romauto Grup de Concessionaris,
SL, al CCDL (carrer Valencia, 231,6ª 08007 Barcelona) i a l’ACM (G66436064 i correu
electrònic centraldecompres@acm.cat) així com a la resta d’interessats que s’escaigui i
donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
El Prat de Llobregat a data de la signatura electrònica.
El Director gerent
Aureliano Garcia Ruz
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