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Josep Guillén Viñas, Secretari Interventor Funcionari Interí de l’ajuntament de
Santa Oliva,
CERTIFICA:
Que la Junta de Govern, en sessió de data dos de maig de dos mil dinou, va
prendre, entre d’altres, el següent acord:
EXP. NÚM.: 350/2019. ADQUISICIÓ D’ELEMENT DE TRANSPORT CAMIÓ
MARCA NISSAN MODEL NT400 35.13 A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE
L'ACM (Exp. núm.: 2014806).

En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL que va celebrar-se el dia 21
d’abril de 2015, es resolgué adjudicar l’Acord marc de subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport amb destinació a les entitats locals
de Catalunya, que aquesta entitat havia licitat prèviament d’acord amb el
procediment previst al TRLCSP, i d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, aprovats per acord de
la Comissió Executiva del CCDL de data 16 de desembre de 2014, a les
diferents empreses que resultaren guanyadores en relació als diferents lots
entre els que fou configurat l’esmentat Acord marc, actuacions que es
formalitzaren en data 19 de maig de 2015.
En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 30 de novembre de 2015, i
prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte i acceptació i
conformitat de l’ACM, es va procedir a aprovar la cessió, com a modificació
subjectiva de l’òrgan de contractació, de l’Acord Marc en qüestió, a favor de
l’ACM, per a la subrogació, d’aquesta última, 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, actuacions que es formalitzaren en data
1 de desembre de 2015.
L’Acord marc en qüestió, actualment, es troba vigent, de conformitat amb la
Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, adoptada en data 25 d’abril
de 2018, en virtut de la qual, es resolgué aprovar definitivament la seva tercera
pròrroga, per un període addicional de 12 mesos més, des del 21 de maig de
2018 fins al 21 de maig de 2019, amb l’actualització de preus de l’Acord marc,
per tal de fixar un increment del 2,1% del preu dels béns objecte de l’Acord,
actuacions que foren degudament formalitzades en data 1 de juny de 2018.
Atès que l’Ajuntament ha estudiat diferents opcions per l’adquisició d’un
vehicle per la brigada municipal, camió amb cabina, caixa i grua, considerant la
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El Ple de l’Ajuntament de Santa Oliva en sessió extraordinària de 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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fórmula més adequada el subministrament mitjançant adquisició directa.
En data 30.04.2019 s’ha rebut oferta número 00175318 de data 29.04.2019 de
la mercantil MOTOR LLANSA, S.L prèvia sol·licitud per part de l’òrgan de
contractació municipal en aplicació de l’acord marc per al subministrament d’un
camió marca NISSAN model NT400, per import total de 47.750,07 euros.
Atès que l’òrgan de intervenció municipal ha emès en data 30.04.2019 informe
de fiscalització prèvia favorable, en què es tracta d'una despesa que ascendeix
a 47.750,07 euros (inclòs IVA al tipus del 21%), pel qual existeix consignació
pressupostària adequada i suficient en l'estat de despeses del Pressupost
d'aquest Ajuntament vigent per a l'exercici 2019 en l'aplicació pressupostària
3.920.62300 (CAMIÓ GRUA – PLATAFORMA), per import de 50.000 euros, que
suposa el preu total d’execució per contracte.
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 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.
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.

Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (i aplicable de conformitat
amb el que s’estableix a la DT primera de la nova LCSP), pel que fa a la
regulació dels acords marc i el seu desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi
realitzat a favor d’un únic empresari.
Clàusules 37 i ss. aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de
data 16 de desembre de 2014, que regulen el règim dels encàrrecs de provisió
basats en l’acord marc.
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,
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FONAMENTS DE DRET:
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ACORDS
Primer.- APROVAR l’adquisició del contracte de subministrament mitjançant
compra del vehicle camió marca NISSAN model NT400 35.13 a l’empresa
adjudicatària MOTOR LLANSÀ S.L., amb NIF B08156127, per import de
47.750,07 euros, inclòs el 21% d’IVA, i amb les condicions que es detallen a
continuació:
Vehicle adjudicat:
LOT:

LOT 07. CAMIÓ DE MENYS DE 3500 KG
EQUIPAT AMB BOLQUET I GRUA

EMPRESA:

MOTOR LLANSÀ S.L.

MARCA I MODEL:

NISSAN NT400 CONFORT amb bolquet i grua
NT400 35.13 Cabina Abatible /2 ZD30 KE (Lo)
EU6 96 kW (130 CV) M/T 6vel. Comfort
[T435A30C2-K-4326G]. Nissan Assistance.
Pintura Blanco Sólido / Textil Gris.

CARACTERÍSTIQUES
ACCESSORIS
ADDICIONALS

I
Caixa amb laterals d’alumini. Amplada caixa
2002mm.
Transformació Grua + matriculació + retolació +
transport destí inclòs.
47.750,07 euros

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària MOTOR
LLANSÀ S.L per la via de la seu electrònica, i a l’Associació Catalana de
Municipis, al CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) per al seu
coneixement, i al Registre de contractes del sector públic, i per tal que executi
en el termini establert en el plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord
marc.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de
47.750,07 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3.920.62300 (CAMIÓ
GRUA – PLATAFORMA) del pressupost municipal vigent.
Quart.- ESTABLIR que el lliurament del vehicle es realitzarà a l’Ajuntament de
Santa Oliva: C/ Mn. Josep Maria Jané, 19-21, (43710) Santa Oliva.
Cinquè.- Publicar el present acord al perfil del contractant.
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PREU AMB IVA:
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La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
I perquè així consti, expedeixo aquest certificat extret de l’esborrany de l’acta i
a reserva de la seva aprovació, d’acord amb l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb el
vistiplau de l’alcalde de Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
Vist i plau
Josep Guillén Viñas
Secretari Interventor Funcionari Interí
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Josep Carreras i Benach
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