La Junta de Govern Local en sessió del dia 28 d'abril de 2021, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

Vist que el CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb
destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de
racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de
contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la
contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis
que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a
l’Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a
terme l’àrea d’estudis i contractació de l’entitat.
Vist que en data 27 de març de 2014, per acord de Ple, es va autoritzar l’adhesió de l’Ajuntament
de Rubí al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL) per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i contractació de serveis a través de la
central de compres del CCDL en les condicions i preus vigents en el contracte subscrit pel mateix
i amb les empreses adjudicatàries en el moment de l’adquisició dels béns o contractes dels
serveis.
Vist que d’acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 19
de setembre de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, l esmentada Comissió
Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 30 de gener de 2020, va acordar adjudicar l’Acord
marc de subministrament de combustible per a calderes de biomassa amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries
en l’Acord marc.
Vist que la formalització del contracte de l’Acord marc amb l’empresa IBERPELLET S.L, com
empresa adjudicatària del Lot 1 de l’Acord Marc de subministrament de combustible per a
calderes de biomassa es va dur a terme en data 10 de març de 2010, un cop transcorregut el
termini previst en l’article 153.3 de la LCSP.
Vist l’informe emès en data 22 de març de 2021 per l’enginyer municipal de manteniment
d’instal·lacions i subministraments de l’Ajuntament emès, pel qual s’informa favorablement la
contractació del subministrament de pèl·let, amb un valor estimat de 60.663,00 € (60.663,00 € +
12.739,23 € (21% IVA) = 73.402,23 €) en virtut de l’acord d’adhesió a l’acord marc de
subministrament de combustible per a calderes de biomassa lot 1 (Exp. 2019.02) i una durada
total de 34 mesos incloses les pròrrogues.
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Any
2021
2022
2023
2024
TOTAL

Pressupost de
la prestació
(IVA inclòs)
11.957,41 €
12.510,00 €
----24.467,41 €

Pressupost
modificació
contracte
---------€

Pressupost net
eventuals
pròrrogues
--11.957,41 €
24.467,41 €
12.510,00 €
48.934,82 €

Pressupost
modificació
contracte
Pròrrogues
---------€

SUMA
(IVA inclòs)
11.957,41 €
24.467,41 €
24.467,41 €
12.510,00 €
73.402,23 €

Vista la documentació que consta a l’expedient.
Vistos els documents comptables A-920219000064, AD-920210001869 i AD-920219000057 per
fer front a la despesa derivada d’aquest contracte que s’imputarà a l’aplicació 7U096 9208D
22103.
D’acord amb la clàusula 42 de la PCAP de l’Acord Marc en els contractes basats l’empresa
adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva. En aquest sentit presentarà davant
l’òrgan de contractació el resguard acreditatiu d’haver dipositat en la tresoreria de l’òrgan de
contractació un import equivalent al 5% del preu d’adjudicació
Vist l’informe jurídic signat per la Cap del servei de Contractació en data 24 de març de 2021 pel
qual s’informa favorablement l’aprovació de les condicions específiques d’execució que consten a
l’informe tècnic i l’adjudicació del corresponent contracte basat.
Vista la nota de conformitat de Secretaria de data 7 d’abril de 2021
Vista la fiscalització de la Interventora que consta a l’expedient.
Vista la proposta Directora en funcions de l’Àrea de Serveis Centrals i del Regidor de l’Àrea de
Planificació Territorial i Servei a les Empreses de data 9 d’abril de 2021.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de Decret de l’Alcaldia núm.
4512/2019, de competències a la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2019,
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019.

S’ACORDA:

Primer.- Aprovar les condicions específiques d’execució que consten detallades a l’informe signat
en data 22 de març de 2021 per l’enginyer municipal de manteniment d’instal·lacions i
subministraments de l’Ajuntament que consta a l’expedient, sobre el subministrament de pèl·let,
en virtut de l’acord d’adhesió a l’acord marc de subministrament de combustible per a calderes de
biomassa lot 1 (Exp. 2019.02)
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L’objecte del contracte basat és el subministrament de pèl·let, amb un valor estimat de 60.663,00
€ (60.663,00 € + 12.739,23 € (21% IVA) = 73.402,23 €) en virtut de l’acord d’adhesió a l’acord
marc de subministrament de combustible per a calderes de biomassa lot 1 (Exp. 2019.02) i una
durada total de 34 mesos incloses les pròrrogues.
Segon.- Adjudicar el contracte basat és el subministrament de Combustible per a Calderes de
Biomassa a l’Ajuntament de Rubí en els termes i condicions establerts en l’Acord marc aprovat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local formalitzat amb la societat mercantil
“IBERPELLET S.L”, amb domicili social al carrer Creueta número 9 de la localitat de La Pobla de
Claramunt (08787), amb el NIF núm. B65272486.
LOT 1 - SUBMINISTRAMENT DE PEL ∙LET DE BARCELONA
IBERPELLET S.L”
Les quantitats a subministrar durant la vigència del contracte atenent el consum mig anual en
Tones de combustible Pellet és de 73 Tones, a més les condicions específiques determinen que
aquest consum equival a un cost de 24.467,41€ (IVA inclòs), i en gran mesura els mesos de
consum són de Novembre a Març.
Les descàrregues s’efectuaran mitjançant Cisterna pneumàtica amb capacitat entre 6’5 i 12 Tn”
“Els llocs de Lliurament del Pellet es detallen a continuació:
-

Escola Joan Maragall. Camí d'Ullastrell, 133. 08191 Rubí
Escola Pau Casals. Carrer de Sant Pere, 40. 08191 Rubí
Finca Font del Ferro. Carrer de Càceres, s/n, 08191 Rubí
Camp de Futbol Can Mir. Camí del Racó, 1-9 08191 Rubí

Tercer.- Aprovar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 7U096 9208D 22103 i,
conseqüentment el trasllat d’aquesta resolució a Intervenció General per a la comptabilització en
fase definitiva dels documents comptables en fase prèvia núm.
A-920219000064, AD920210001869 i AD-920219000057
Vist que el contracte s’adjudicarà en exercici anterior al de l’inici de l’execució, se’n sotmet
l’adjudicació (adhesió) a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades d’aquest contracte a l’exercici corresponent.
Quart.- Requerir a l’empresa adjudicatària IBERPELLET S.L, amb el NIF núm. B65272486
perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de el dia següent al que es notifiqui el
present acord, dipositi la garantía definitiva per import de 1.011,05€ equivalent al 5% del preu
d’adjudicació (20.221,00€)
Aquestes garanties podran presentar-se en qualsevol de les formes previstes a l’article108 de la
LCSP en qualsevol de les següents modalitats:
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- En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes
en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els certificats d’immobilització dels
valors anotats.
- Mitjançant aval emès per algun de les bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzades per a operar a
l’Estat Espanyol.
- Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes
de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en el ram.
- Així mateix, a sol·licitud de l’empresa adjudicatària, es podrà també constituir, tal com preveu
l’article 96.2, amb la retenció del preu del contracte corresponent el 5 % de l’import d’adjudicació
del contracte basat.
Fer constar que d’acord amb el previst en la clàusula 41 del PCAP que regula l’Acord Marc: “En
cas que no es constitueixi l’esmentada garantia, es deixarà sense efecte l’adjudicació del
contracte basat”.
Cinquè.- Notificar aquest acord al CCDL (preferentment per e-Notum al NIF P0800222B i correu
electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al c/. València 231, 6º, 08007 de
Barcelona), a l’empresa IBERPELLET S.L, amb el NIF núm. B65272486, així com a la resta
d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
S’acompanya al present escrit les cartes de pagament per poder fer efectiva la garantia definitiva.
Aquestes cartes de pagament podran ser descarregades a la SEU de l’Ajuntament:
https://seu.rubi.cat dins de l’apartat validació de documents i s’hauran d’aportar obligatòriament
amb la resta de documentació. Per procedir a la descàrrega del document, s’haurà d’introduir el
codi que s’indica a continuació:
CODI CSV
13645663072634032061

DESCRIPCIÓ DE DOCUMENT
Carta de pagament ingrés garantia definitiva

L'alcaldessa,

El secretari general

29/04/2021 14:49:13

29/04/2021 10:59:09
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