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DECRET
Assumpte: Adjudicació del subministrament d’un equip de càrrega semiràpida per a vehicles
elèctrics
Òrgan: Servei de Compres i Contractacions
Expedient: 2019/000029081

Relació de fets
1. Per acord de Ple de data 5 de març de 2015 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al sistema
d’adquisició centralitzada destinat als ens locals que realitza l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL).
2. 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, va aprovar, en 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
local de Catalunya.
3. La pròrroga d’aquest Acord marc va ser aprovada per la Resolució de la Central de Contratació de
l’ACM de data 7 de novembre de 2018 i formalitzada cinc dies després el 12 de novembre.
4. Mitjançant informe de data 26/06/2019 de la cap del servei de Mobilitat i el cap del Servei d’Espais
Públics s’exposa que en el seu lot 8 (Estació de recàrrega per a vehicles elèctrics) i concretament en el
sublot 8.1 (Estudi i subministrament del punt de recàrrega), l’esmentat acord marc ha seleccionat 4
empreses que ofereixen equips de càrrega semiràpida, tant de corrent alterna com de corrent contínua.
5. Els preus pels diferents equips i l’estudi de legalització de l’acord marc són els següents:
Enginyeria Classe A
C. Alterna: 3.100 €
C. Contínua: 21.900 €
Estudi: 1.800 €

Etra Bonal
C. Alterna: 3.809 €
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C. Contínua: 23.019 €
Estudi: 2.380,95 €

Etecnic
C. Alterna: 4.000 €
C. Contínua: 19.000 €
Estudi: 1.800 €

IBIL
C. Alterna: 4.187,50 €
C. Contínua: 25.000 €
Estudi: 1.782,50 €

6. Continua l’esmentat informe exposant que l’Ajuntament vol instal·lar un equip de càrrega semiràpida de
corrent contínua, per la qual cosa es proposa adjudicar el subministrament a l’empresa ETECNIC, atès
que és la que presenta un preu més avantatjós.
7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la
partida 710100/43371E/62300 dels pressupostos municipals aprovats per a la present anualitat 2019.
8. Consta a l’expedient informe de data 16 de juliol de 2019 de l’assessora jurídica del Servei de Compres
i Contractacions, favorable a la legalitat d’acordar conforme al proposat.

Fonaments de dret
1. La DA 3a, apartat 10è de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en
relació al seus articles 218 i ss. preveuen de forma expressa la possibilitat que les associacions de
municipis puguin crear centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en
aquest cas, en relació a un Acord marc.
2. De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la LCSP, “Els expedients de contractació iniciats abans
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior.”
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3. La clàusula 57 del plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc de mobilitat
sostenible, aprovat per l’ACM-CCDL, regula l’adjudicació dels contractes quan tots els termes estiguis
fixats en l’acord marc.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de juny, de delegació de
competències,

RESOLC:
PRIMER. Adjudicar, en base a el lot 8.1 de l’Acord marc de mobilitat sostenible aprovat per l’ACM-CCDL,
el contracte de subministrament d’un equip de càrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, a l’empresa
ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL, per un import de 21.775,00 euros, IVA no inclòs.
El contracte haurà d’executar-se d’acord amb el pressupost presentat, i les condicions contingudes en
l’esmentat acord marc.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, en el termini màxim
de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, documentació
justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró l’import de 1.088,75 euros en concepte de
garantia definitiva, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
D’acord amb el previst en la clàusula 61 de l’Acord marc de mobilitat sostenible aprovat per l’ACM-CCDL,
el període de garantia es fixa en dos mesos a comptar des de la data en que resti acreditat el
subministrament a satisfacció de l’Ajuntament.
TERCER. Un cop hagi constituït la garantia esmentada, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de
5 dies a comptar, per procedir a la formalització del corresponent contracte administratiu.
QUART. Autoritzar i disposar a favor de l’empresa ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL, l’import de
26.347,75€ (IVA inclòs) a càrrec de la partida 710100/43371E/62300 dels pressupostos municipals
aprovats per a la present anualitat (document comptable AD núm. 80786).
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València, 231, 6ª,
08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària, i publicar-lo al Perfil de contractant.
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