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Secretaria General

ELISA ALMIRALL GAYO, secretària general de l’Ajuntament de Premià de Mar
CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 24 de febrer de 2021,
adoptà el següent acord:
3.1.1. EXP. C175-2020-7141. APROVACIÓ CONTRACTACIÓ D’ARRENDAMENT DE
2 VEHICLES POLICIALS AMB LA SEVA TRANSFORMACIÓ
Vista la proposta presentada per la regidora delegada de Serveis Econòmics, Contractació
i Secretaria del contingut següent:
“Identificació de l’expedient

Antecedents
Per resolució de l’alcaldia 749/2015, de 19 d’agost del 2015, l’Ajuntament de Premià de
Mar, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens
locals de Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel
desenvolupament Local, té constituït.

Rafael Navarro Álvarez
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Exp. C175-2020-7141 adquisició per arrendament de dos vehicles policials amb la seva
transformació

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, va adjudicar l’Acord
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2016.02) a les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat procediment.
En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc
de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL.

Elisa Almirall Gayo
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En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 i
prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat
un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en
qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es
subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la
relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el dia
27 d’abril de 2018.
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Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis,
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, per
Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018 es va aprovar
definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb excepció dels sublots
3.5, 5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu amb les
diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 12 de novembre de 2018.

Rafael Navarro Álvarez

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.
Fonaments Jurídics i/o tècnics

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.
A punt de finalitzar el contracte existent de arrendament de dos vehicles d’ús policial, es
fa necessari la substitució d’aquests vehicles per uns de nous, mitjançant el mateix
procediment de l’acord marc mitjançat la central de Compres que és l’Associació Catalana
de Municipis (ACM-Consorci Català pel desenvolupament local (CCDL)
Aquest Ajuntament entén necessari per a la millor prestació dels serveis de vigilància i
seguretat que realitza el cos policial, en l’àmbit territorial de la seva competència,
adquirir en la modalitat d’arrendament de dos vehicles interurbans, del lot número 3,
amb transformació (lot 10) en els termes i condicions establerts en l’Acord marc aprovat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local, amb la finalitat de poder prestar
degudament els esmentats serveis.

Elisa Almirall Gayo
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Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis,
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics, per
Resolució de la Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va aprovar
definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat sostenible
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12,
2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i 3.13) i la
primera pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte
administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 15 de
gener de 2018.
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Per resolució número 2020/1671, de data 28 de desembre del 2020 es va demanar que
en el termini de 10 dies següents al de la notificació, presentessin les seves ofertes les
empreses ALD Automotive SA, amb CIF A80292667, i a l’empresa Dextron Ingenieria de
la Telecomunicación SA, amb CIF número A08685273, pel que fa al lot número 10, de
transformació en l’encàrrec de provisió d’ofertes.
Els vehicles havien de tenir les següents característiques:

Transformació:
-Retolació policial
-Cadires davanteres amb reforç lumbar anti-esquinçament (Possibilitat de canviar-los
durant la vida útil del vehicle
-armari al maleter amb equipament bàsic per establir controls; tetrapodes, rastell,
làmpada groga intermitent.... extintor petit
-llum auxiliar de lectura
-presa de 12v al maleter i accessible, encara que tingui moble en tots dos
-Retolació.

Rafael Navarro Álvarez
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Arrendament per quatre anys (48 mesos)
Quilòmetres any: 32.500 km
Quilòmetres a 4 anys: 130.000 km
Motor de gasolina
Automàtics
Sense emissora
Canvi de pneumàtics il·limitat
Reparació-manteniment
Assistència
Un vehicle amb kit de detinguts,
Un vehicle sense kit de detinguts,

L’empresa ALD Automotive SAU, amb CIF A80292667, va presentar una oferta unificada
de l’encàrrec de provisió, anteriorment esmentats, que va entrar en el registre el 8 de
gener del 2021, amb número 2021/227, consistent en
Seat Ateca 1.5 TSI 110 kW St&Sp Style (33628489)

Cobertures contracte
Manteniment-Reparacions Premium
Canvi de pneumàtics il·limitats (rebentada inclosa)
Vehicle de reemplaçament tipus C a les 24 hores d’estada al taller fins a la finalització de
la reparació

Elisa Almirall Gayo
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Durada contracte: 48 mesos
Quilòmetres any: 32.500 km
Quilòmetres a 4 anys: 130.000 km
Preu vehicle: 1.145,55 € al mes/vehicle IVA exclòs
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0516 euros/km sense iva
Pagament quilòmetres per excés: 0,0679 euros/km sense IVA
Equipament inclòs: Serveis Generals Dextron 20/1536, extintor, catifes de goma
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Gestió de multes
Assistència carretera 24 hores
Assegurança:
Tot risc Premium quota tancada lliure elecció
Seat Ateca 1.5 TSI 110kW St&Sp Style (33628107)
Durada contracte: 48 mesos
Quilòmetres any: 32.500 km
Quilòmetres a 4 anys: 130.000 km
Preu vehicle: 1.015,12 € al mes/vehicle IVA exclòs
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0516 euros/km sense iva
Pagament quilòmetres per excés: 0,0679 euros/km sense IVA
Equipament inclòs: Serveis Generals Dextron 20/1536, extintor, catifes de goma

Assegurança:
Tot risc Premium quota tancada lliure elecció
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Cobertures contracte
Manteniment-Reparacions Premium
Canvi de pneumàtics il·limitats (rebentada inclosa)
Vehicle de reemplaçament tipus C a les 24 hores d’estada al taller fins a la finalització de
la reparació
Gestió de multes
Assistència carretera 24 hores

Tot això suposarà aprovar una despesa de 125.491,71 euros, iva inclòs a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2002.13000.2040000. La distribució d’aquesta despesa es farà
segons aquest requadre plurianual que entrarà en efectivitat, una vegada lliurat els dos
vehicles.
2021
12.282,95 €
13.861,16 €
26.144,11 €

2022
14.739,54 €
16.633,39 €
31.372.93 €

2023
14.739,54 €
16.633,39 €
31.372,93 €

2024
14.739,54 €
16.633,39 €
31.372,93 €

2025
2.456.59 €
2.772,23 €
5.228,82 €

Total
58.958,17 €
66.533,54 €

125.491,71 €

El pagament es farà per quota mensual durant la durada del contracte, i el seu
abonament es farà per transferència bancària.
L’òrgan competent per a aquesta contractació, de conformitat amb la disposició
addicional segona del TRLCS, és l’Alcalde qui té l’atribució per dur a terme les
contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas els 6.000.000,00 euros; incloses
les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre
que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat referit als
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada
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33628107
33628489
Total
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Ara bé, mitjançant decret d’alcaldia 2020/1645, de 21 de desembre de 2020, aquest va
delegar la competència a favor de la Junta de Govern Local.
Acords
Primer.- Aprovar la contractació de subministrament per arrendament de dos vehicles
per a ús policial a l’empresa adjudicatària ALD Automotive SAU, amb CIF, A80292667
durant quaranta-vuit mesos, d’acord amb les característiques següents:
Del lot 3 i 10 Arrendament, sense opció de compra, d’automòbils (lot 1)
Seat Ateca 1.5 TSI 110 kW St&Sp Style (33628489)

Rafael Navarro Álvarez

Cobertures contracte
Manteniment-Reparacions Premium
Canvi de pneumàtics il·limitats (rebentada inclosa)
Vehicle de reemplaçament tipus C a les 24 hores d’estada al taller fins a la finalització de la
reparació
Gestió de multes
Assistència carretera 24 hores
Assegurança:
Tot risc Premium quota tancada lliure elecció
Seat Ateca 1.5 TSI 110kW St&Sp Style (33628107)
Durada contracte: 48 mesos
Quilòmetres any: 32.500 km
Quilòmetres a 4 anys: 130.000 km
Preu vehicle: 1.015,12 € al mes/vehicle IVA exclòs
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0516 euros/km sense iva
Pagament quilòmetres per excés: 0,0679 euros/km sense IVA
Equipament inclòs: Serveis Generals Dextron 20/1536, extintor, catifes de goma
Cobertures contracte
Manteniment-Reparacions Premium
Canvi de pneumàtics il·limitats (rebentada inclosa)
Vehicle de reemplaçament tipus C a les 24 hores d’estada al taller fins a la finalització de la
reparació
Gestió de multes
Assistència carretera 24 hores
Assegurança:
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Durada contracte: 48 mesos
Quilòmetres any: 32.500 km
Quilòmetres a 4 anys: 130.000 km
Preu vehicle: 1.145,55 € al mes/vehicle IVA exclòs
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0516 euros/km sense iva
Pagament quilòmetres per excés: 0,0679 euros/km sense IVA
Equipament inclòs: Serveis Generals Dextron 20/1536, extintor, catifes de goma
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Tot risc Premium quota tancada lliure elecció

Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 125.491,71 euros,
iva inclòs a càrrec de la següent aplicació pressupostària 2002.13000.2040000,
desglossada en aquest quadre plurianual, per quatre anys

33628107,
vehicle
sense kit
33628489
Vehicle
amb kit
Total

2021

2022

2023

2024

2025

Total

12.282,95 €

14.739,54 €

14.739,54 €

14.739,54 €

2.456.59 €

58.958,17 €

13.861,16 €

16.633,39 €

16.633,39 €

16.633,39 €

2.772,23 €

66.533,54 €

26.144,11 €

31.372,93 €

31.372,93 €

31.372,93 €

5.228,82 €

125.491,71 €

25/02/2021 Alcalde

Tercer.-PUBLICAR en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar, l’acord
de l’adjudicació en relació amb els articles 53 i 151 del Text Refòs de la Llei de
Contractes, 3/2011.
Quart.-COMUNICAR aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària ALD Automotive SAU,
amb CIF A80292667 i a Dextron Ingenieria de la Telecomunicación SA, amb CIF número

Cinquè.-FACULTAR a l’alcalde per a la signatura del contracte i de tota la documentació
escaient per l’efectivitat d’aquests acords.

Rafael Navarro Álvarez
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A08685273.

Sisè.- REQUERIR a l’adjudicatari a la signatura del contracte, durant el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des del dia següent de la notificació de l’adjudicació i de la publicació
d’aquesta en el perfil del contractant.
La Junta de Govern Local ACORDA APROVAR, per assentiment dels membres presents, la
proposta precedent.

Document signat electrònicament

Elisa Almirall Gayo
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I perquè consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau
del senyor alcalde, amb la reserva de l’article 206 del ROF i RJ de les entitats locals.
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