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Contractació

DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l'expedient
Exp. C175-2022-2478 aprovació despesa paper reciclat per al 2022 a través de
l’ACM
Antecedents
1.- Per resolució de l’alcaldia número 2015/749, del 19 d’agots del 2015,
l’Ajuntament de Premià de Mar es va adherir 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.
02/05/2022 Secretari

2.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 4
d’octubre de 2018, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de paper
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses
seleccionades següents: CANON ESPAÑA S.A.U, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS
S.A i LYRECO ESPAÑA S.A.

Elisa Almirall Gayo

4.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de novembre,
es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital
(expedient 2018.03.D1)
5.- En data 29 de novembre de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia
tramitació del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat
anterior, va acordar adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord
marc del subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de
Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a
l’empresa LYRECO ESPAÑA S.A, formalitzant-se el corresponent contracte, en data
9 de gener de 2019, i essent, en conseqüència plenament executiu.
6.- En data 5 d’abril de 2019, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva del
CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment de cessió i subrogació, va
aprovar definitivament la cessió del contracte basat en l’Acord marc de
subministrament de paper a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
7.- En data 8 de novembre de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del contracte basat (Exp.
2018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 2

02/05/2022 Alcalde

Signatura 2 de 2

3.- En data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON ESPAÑA
S.A.U, LYRECO ESPAÑA S.A i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A.
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entitats locals de Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 13 de novembre
de 2019.
8.- En data 2 de novembre de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la segona pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.03D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats
locals de Catalunya, formalitzant-se el contracte en data 13 de novembre de 2020.
9.- Per acord de la Junta de Govern Local, del 29 de setembre de 2021, es va
aprovar l’adhesió a la segona pròrroga del contracte de compra centralitzada de
paper reciclat a traves de l’ACM, així com el paper per al 2021.
10.- La tercera pròrroga es va aprovar per Acord de la Comissió de Presidència de
l’ACM de data 19 d’octubre de 2021, i es va formalitzar el 11 de novembre del 2021

Ens trobem amb un contracte derivat 2018.03-D1 de l’acord de subministrament de
paper, amb destinació als ens locals catalans (exp 2018.03), realitzat per la central
de compres que és l’ACM (Associació Catalana de Municipis).
La disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a
de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles
concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada
en vigor de la nova LCSP.

Elisa Almirall Gayo
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Fonaments jurídics i/o tècnics

Els articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Els articles 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.

El Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord
marc del subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència
núm. 74/2018 de data 15 de novembre i publicat al perfil de contractant de
l’entitat.

La petició de compra de paper es farà a través del document 2018.03-d1 full de
modelatge encàrrec de provisió de paper, però prèviament ha d’aprovar-se

Rafael Navarro Álvarez
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Els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
regeixen l’Acord marc del subministrament de paper amb destinació als ens locals
de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny
i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
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l’autorització i disposició de la despesa de paper reciclat, per a tot el 2022, a nom de e
l’empresa LYRECO ESPAÑA S.A, amb el NIF núm. A-79206223, adjudicatària de l’Acord
marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2018.03).
El període de vigència del contracte derivat en aquesta tercera pròrroga és fins el 8 de
gener del 2023.

La unitat de Compres, a la vista dels preus aconseguits per la licitació de l’ACM ha
implementat la substitució del paper de fibra verge per l’ús del paper reciclat, a causa
de la convergència de preus entre el paper adquirit a través de l’adhesió a la comissió
central de subministrament de la Generalitat de Catalunya, respecte als preus màxims
aconseguits amb l’adjudicatari, a través del contracte derivat de la licitació realitzada
per l’ACM. Aquest fet s’enllaça amb els objectius de l’Agenda Premià 2030
L’adhesió a aquest contracte derivat suposa la reafirmació de les polítiques de
sostenibilitat mediambiental, amb la compra de paper reciclat de mides A4 i A3.

Elisa Almirall Gayo
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La despesa aproximada anual de paper de l’Ajuntament de Premià de Mar és d’uns
5.000 euros, tenint en compte el canvi en la política d’impressió existent, per la
licitació realitzada el 2019 de maquinari multifuncional d’impressió, que es va
implementar el 2020, que tenia com a un dels objectius la reducció del consum de
paper.

La reducció de la petjada de carboni és clau en les polítiques de resiliència i
sostenibilitat davant el canvi climàtic, d’acord amb les directrius europees i del
document nacional España 2050.
Aquest paper 100% reciclat està sotmès a les normatives DIN EN 12281, ISO 20494 i
DIN 6738 life span classe 24-85 i DIN ISO 9001 i 14001, amb les etiquetes EU Ecolabel,
Blauer Engel DE/011/096

“Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a
òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de
serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els
contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,

Rafael Navarro Álvarez
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La disposició addicional segona de la Llei de Contractes del sector Públic assenyala
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incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.”
Per tant, l’alcalde com a òrgan competent pot aprovar i disposar la despesa d’aquest
contracte.
S’ha incorporat fiscalització favorable de la interventora accidental.
Resolució
Per tant, resolc
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Segon.- Autoritzar i disposar la quantitat de fins un màxim de 5.000 euros, iva
inclòs (cinc mil euros) que s'imputarà a càrrec de l'aplicació pressupostària
2002.92001.2200000 material d’oficina del vigent pressupost del 2022.
Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària LYRECO
ESPAÑA S.A, amb el NIF núm. A-79206223, i domicili social a la Carretera
d’Hospitalet 147-149 de Cornellà de Llobregat (08940), al Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) així
com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
Document signat electrònicament
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Primer.- Aprovar la contractació de la compra de paper, a l’empresa adjudicatària
LYRECO ESPAÑA, amb el NIF núm. A-79206223, per a l’exercici del 2022, per a la
compra de paper reciclat estàndard de la marca Steinbeis, en la modalitat de Din
A4 classicWhite i de Din A3 classicWhite.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

4cadd62d0157413d8945cc2f1a3d9e08001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució TD01-027 Núm. Resolució: 2022/809 - Data Resolució: 02/05/2022

