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BAIX PENEDÈS-TARRAGONA

Montserrat Cosialls Sotos, Secretaria Interventora accidental de l’Ajuntament
de Santa Oliva, per decret d’alcaldia 18/2018.
CERTIFICA:
Que la Junta de Govern, en sessió de data vint-i-ú de juny de dos mil divuit, va
prendre, entre d’altres, el següent acord:
EXP.NÚM.: 1421/2018
MARC AMB L'ACM

ADQUISICIÓ DE VEHICLE MITJANÇANT ACORD

El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en
sessió de la Comissió Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al perfil
de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) a
les empreses seleccionades.
En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils, el corresponent contracte com adjudicataris de l’Acord marc
de mobilitat sostenible, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a
l’apartat anterior.
Atès que l’Ajuntament ha estudiat diferents opcions per l’adquisició d un
vehicle per la brigada municipal , considerant la fórmula mes adequada la del
renting per no saturar les finances municipals.
Atès l’existència de crèdit pressupostari en la partida 3.1533.204 “RENTING
FURGONETA BRIGADA” del pressupost vigent.
L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt
de subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12,
en relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
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El Ple de l’ Ajuntament de Santa Oliva , en sessió extraordinària de data 13
de març de 2018 va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada
destinada las ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català
pel desenvolupament Local.
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L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4
de la DN i el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a
de la DN i el 198.3 del TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la
regulació de les condicions en que tindran lloc el subministrament dels bens i
serveis, adquirits per les entitats destinatàries, adherides al sistema de
contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article
205.2 del TRLCSP.
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim
local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals
es proposa l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Disposar l’adhesió de l’ Ajuntament de Santa Oliva a l’Acord marc de
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2016.02)

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 461,83€
més 96,98€ corresponents al 21% d’iva/ mensuals, que s'imputarà, dins del
pressupost municipal de l'any 2018 a càrrec de l'aplicació pressupostària
3.1533.204 “RENTING FURGONETA BRIGADA”, fent constar a les Bases
d’execució dels Pressupostos dels futurs exercicis la Plurianualitat del
contracte.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM, al
CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària i
al Registre de contractes del sector públic.
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Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ALD Automotive,
S.A.U amb NIF: A-80292667, per import de 461,83.-€ més 96,98.-€
corresponents al 21% d’iva mensuals, per una durada de 48 mesos del
vehicle: NISSAN NV300 1.6dCi 92kW (125CV) S amp S L1H1 1T BASIC, amb
un límit de 40.000. KM. I amb la inclusió dels accessoris següents: “SUELO,
ROTULACION Y BOLA ENGANCHE DEXTRON”.
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat extret de l’acta amb el vist-i-plau
de l’alcalde de Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Vist i plau
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