Condicions Específiques d’execució de l’encàrrec de provisió de subministrament
de Combustible per a Calderes de Biomassa a l’Ajuntament de Rubí en virtut de
l’Adhesió a l’acord marc que té per a tal fi l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
(Exp. 2019.02)

Assumpte: Adhesió a l’Acord Marc del Subministrament de Combustible per a
Calderes de Biomassa
Períodes:

Anys: 2021-2024

Primera – Règim Jurídic
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2020,
va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de combustible per a calderes de
biomassa (Exp 2019.02) a les empreses seleccionades següents:


Iberpellet SL. - Lots 1 i 4.



Forestal Soliva SL. – Lots 5, 6 i 8.



Adomgri SLU. – Lots 7, 9, 10 i 11.



Centre de ciència i tecnologia forestal de Catalunya – Lot 13.

L’ajuntament de Rubí està interessat
Subministrament de pèl.let (Barcelona)

en aquest acord marc respecte al lot 1:

2.- En data 10 de març de 2020 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses IBERPELLET SL,
FORESTAL SOLIVA SL, ADOMGRI SLU i CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
FORESTAL DE CATALUNYA. (S’adjunta com a Annex I la formalització del Lot 1 amb
IBERPELLET SL)
3.- La clàusula 45 del del plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord
marc del Subministrament de Combustible per a Calderes de Biomassa, Expedient
2019.02 diu el següent:

“Els

contractes basats s’hauran d’executar amb la qualitat establerta i amb subjecció al
que es preveu en el present Plec de clàusules administratives particulars i en els seus
annexos, en el de prescripcions tècniques, en les condicions especifiques d’execució dels
contractes basats, i en la normativa que resulti d’aplicació.”

4.- D’acord amb el previst a la clàusula 42 del PCAP d’aquest acord marc diu:
“Entre els documents de les actuacions preparatòries de l’expedient de contractació dels
contractes basats, hi figuraran amb caràcter obligatori: el pressupost de licitació i el
corresponent certificat d’existència de crèdit adequat i suficient, que permeti fer front a la
despesa. “
5.- En la clàusula 41 d’aquest del PCAP d’aquest acord marc es determina el següent:
“Les entitats adherides establiran per a cadascuna de les prestacions objecte de l’Acord
marc, les condicions dels contractes basats pel que fa a les quantitats a subministrar
durant la vigència del contracte basat, el número d’entregues, el mètode descàrrega o,
quan s’escaigui, les condicions de prestació del servei.”
Per tant, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar unes condicions específiques d’execució
i en tot allò no previst en aquestes condicions específiques d’execució, administratives i
tècniques, el contracte basat es regirà pel què s’estableix en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc
Així mateix, ambdues parts queden sotmeses expressament en allò que correspongui a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic i restants normes de
desenvolupament de la legislació de contractació administrativa. Supletòriament
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de
dret privat. Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.

Segona – Objecte del Contracte Basat
L’objecte del 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

Tercera – Termini d’Execució del Subministrament
En la clàusula segona de la formalització del contracte, s’indica que de conformitat amb la
clàusula 10 del PCAP d’aplicació, l’Acord marc té una durada inicial de vint-i-quatre
mesos, comptadors a partir de la data de formalització del present contracte. Aquest
període podrà ésser prorrogat per dos períodes més de dotze mesos addicionals, com a
termini màxim cadascun d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de
quaranta-vuit mesos com a màxim.

De conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives
per a l’òrgan de contractació i obligatòries per les empreses adjudicatàries sempre que es
preavisi amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada de l’Acord marc.
Pel que fa a la durada dels contractes basats aquests podran tenir una durada inicial
màxima d'un any,a comptar a partir de la seva adjudicació, amb possibles pròrrogues de
dotze mesos com a màxim cadascuna d'elles,sempre dins del període vigència de l’Acord
marc. El període total del contracte, inicial més les corresponents pròrrogues no superarà
el termini de quatre anys tal i com s’estableix a l’article 219 de la LCSP. En tot cas,
d’acord amb la previsió de l’article 219 de la LCSP, els contractes basats només podran
ser adjudicats durant la vigència de l’Acord marc, si bé la seva durada pot ser inferior o
superior a la vigència del mateix Acord marc.
Per tant aquest contracte basat tindrà una durada de 10 mesos i dos pròrrogues de dotze
mesos cadascuna
Quarta – Pressupost de la Despesa / Imputació Pressupost Municipal
Segons la proposició econòmica del Lot 1 de l’empresa IBERPELLET SL (empresa
adjudicatària) que es troba al Sobre C de la Licitació de l’Acord Marc:
a)

b) En la seva proposició econòmica, l’empresa no aporta com a preu complementari, el
preu d’altres bio combustibles.
c) En la seva proposició econòmica, l’empresa no aporta com a preu complementari, els
preus complementaris d’altres despeses, accessoris i altres
Segons s’indica en la clàusula 40, l’Ajuntament de Rubí haurà de contracta com a mínim
el subministrament d’una quantitat mínima aproximada de pèl·let de:
- Cisterna pneumàtica: 6,3 tones (25 m3)
Segons històrics de consums en els tres últims anys dels sistemes de calefacció que
disposa l’Ajuntament de Rubí amb Calderes de Biomassa, el consum mig anual en Tones
de combustible Pellet és de 73 Tones.
Aquest consum equival a un cost de 24.467,41 € (IVA inclòs) anuals, i en gran mesura els
mesos de consum són de Novembre a Març.
En la taula següent es distribueix el pressupost de despesa en les diferents anualitats en
les que el contracte es troba en vigor:

Any
2021
2022
2023
2024
TOTAL

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

Pressupost Pressupost net
modificació
eventuals
contracte
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 €

Aquest contracte, per la duració de la seva execució, comporta que la seva despesa
s’imputi a diferents exercicis pressupostaris.
Per als exercicis successius, la despesa corresponent anirà amb càrrec al /als pressupost
i partida/es següent/s:

Any
2021
2022
2023
2024
TOTAL

Mesos
7
12
12
3
34

Econòmic Programa Orgànic
7U096
9208D
22103
7U096
9208D
22103
7U096
9208D
22103
7U096
9208D
22103

Import net
9.882,16 €
20.221,00 €
20.221,00 €
10.338,84 €
60.663,00 €

% IVA
21
21
21
21

Import IVA Import total
2.075,25 €
11.957,41 €
4.246,41 €
24.467,41 €
4.246,41 €
24.467,41 €
2.171,16 €
12.510,00 €
12.739,23 €
73.402,23 €

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat
del contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència, i l’informe
de la Intervenció.
Atès que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost Municipal,
de conformitat amb el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).

Cinquena – Òrgan de Contractació i Perfil de Contractant
Per Decret d’Alcaldia núm. 4512/2019 de 25 de setembre de 2019, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el 4 d’octubre de 2019 es van delegar competències
en matèria de contractació a la Junta de Govern Local que, en conseqüència, serà l’òrgan
de contractació competent en aquest expedient.
La resolució d’adjudicació del contracte basat es publicarà en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Rubí.

Sisena – Termini d’execució i Llocs de Lliurament del Pellet
Segons la clàusula nº 44 del PCAP, els terminis màxims d’execució de les prestacions
objecte de l’Acord marc, es computaran des de la notificació de l’encàrrec per part de
l’ens local dels contractes basat, i seran els que es detallen a continuació:
Unitat de licitació
SUBMINISTRAMENT
DE PÈL.LET
(del lot 1 al 4)

Termini màxim d’execució
8 dies hàbils, entrega del biocombustible a les
instal·lacions que determini l’ens local

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

Es preveu entre un i dues descàrregues anuals en cada centre, que dependrà de
diversos factors com són: condicions meteorològiques d’aquell any, lús de l’Edifici, i
fenòmens imprevisibles (Covid....)
Les descàrregues s’efectuaran mitjançant Cisterna pneumàtica amb capacitat entre 6’5 i
12 Tn.

Setena – Recepció dels subministraments
Segons la clàusula nº 45 del PCAP, la recepció del biocombustible haurà de ser
comunicada per tal de verificar el compliment de les condicions de la comanda, amb
l’objectiu que la persona designada per part de l’òrgan de contractació com a responsable
del contracte, comprovi l’entrega.
Tanmateix, la factura validada, constituirà el document acreditatiu del seu lliurament i que
els treballs s’han realitzat amb plena conformitat.
La data de l’acta o, si s’escau, de la factura validada constituirà l’inici del termini de
garantia del contracte basat.

Vuitena.-Termini de garantia
El període de garantia que, d’acord amb el que estableix l’article 210.3 de la LCSP, és
d’un mes.
La data de la factura conformada constituirà l’inici del termini de garantia del contracte
basat.

Novena – Responsable del Contracte
De conformitat amb l'article 62 de la LCSP, la unitat encarregada del seguiment, gestió i
supervisió dels treballs del Subministrament de Combustible per a Calderes de Biomassa
de l’Ajuntament de Rubí és l’Àrea de Sostenibilitat (Manteniment Urbà) de l’Ajuntament de
Rubí
El responsable del Contracte és el Senyor Oscar Pardos Benito, Enginyer Tècnic
Industrial, i en la seva substitució, la senyora Coral Coscollola Crespo, Coordinadora o la
persona que la substitueixi
Aquesta Unitat ha de verificar el compliment de l’oferta tècnica del contractista, de les
condicions específiques d’execució i de la resta d’obligacions al seu càrrec, proposant al
responsable del contracte la incoació dels corresponents expedient de penalització,
incidències en l’execució i, si escau, la resolució anticipada del contracte.
La persona responsable del contracte disposarà, durant la realització del
subministrament, de totes les atribucions no reservades a l’Òrgan de contractació i
abastarà almenys els objectius i funcions següents:

a) Objectius:
- Garantir la correcta execució del contracte derivat de l’encàrrec, portant el control i
fent seguiment de la seva execució.
- Precisar els termes d’execució.
- Comprovar el compliment de les normes que regulen la prestació contractada.
- Constatar la comissió de possibles d’infraccions administratives o incompliments
contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia
comunicació a l’Òrgan de contractació.
- Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes i
actes generals pressupostaris.

b) Funcions:
- Inspeccionar els subministraments vinculats al contracte derivat de la comanda.
- Formular requeriments sobre correcció de deficiències en els subministraments
- Elevar a l’Òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons
correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa
d’altres mesures.
- Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments presentats per
l’empresa adjudicatària.
- Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent
per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.
- Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’Òrgan de contractació o la
persona titular del centre directiu i el/la cap de la unitat administrativa responsables de
l’execució del contracte.
- Informar de la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de l’encàrrec.

Desena – Pagament del Preu
El pagament del preu que resulti del present subministrament es farà, prèvia presentació
de la factura, i una vegada conforme per el Servei Gestor.
D’acord amb l’Ordre HAP/1650/2015, per la que es modificava l’Ordre HAP/492/2014, de
27 de març, en la qual regulaven els requisits funcionals i tècnics del registre comptable
de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic, el contractista té l’obligació de presentar la factura al corresponent registre
administratiu que serà un únic Registre Electrònic de Factures, per tant totes les
factures es presentaran en format electrònic.
El link de la nostra bústia per a dipositar les factures en format electrònic:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115
Les factures hauran d’incloure:




Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció Municipal
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari: Ajuntament de Rubí NIF: P-0818300F

És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els
codis corresponents a l’Ajuntament de Rubí són els següents:


Oficina comptable: L01081846 Ajuntament de Rubí - Intervenció Comptabilitat



Òrgan gestor: L01081846 Ajuntament de Rubí



Unitat tramitadora: L01081846 Ajuntament de Rubí - Centres Gestors

Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació.
Si una factura té una incidència i està pendent de la factura rectificativa per part de
l’empresa adjudicatària, el termini de pagament d’aquesta factura quedarà en suspensió
fins que l’Ajuntament rebi la rectificació corresponent i el servei municipal hi doni el seu
conforme.
L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de la factura dins dels terminis legals
previstos comptadors des de la data de presentació de la factura. El pagament de la
factura, una vegada aprovada, és farà mitjançant transferència bancària.
Els paràmetres relacionats són d’obligat compliment.

Onzena – Garantia definitiva
Segons el que s’estableix en la clàusula nº 42 del Plec de Clàusules Administratives,
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 en
el corresponent lot.

Documentació annexada
Annex I 2019.02_contracte_iberpellet.
Annex II 19.02_plec_de_clausules_administratives_combustible_calderes_de_biomassa
Annex III 2019.02_plec_de_prescripcions_tecniques_combustible_calderes_de_biomassa
Annex IV proposicio_economica_iberpellet_-_lot_1
Annex V 2019.02_contracte_cessió_iberpellet

Rubí, a 22 de Març de 2021

Oscar Pardos Benito
Enginyer Municipal
Manteniment d’Instal·lacions i Subministraments

