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Exp: 4310160009-2019-0000019

Us notifico que, en relació amb l'assumpte de referència i en la data que
s'indica, l'òrgan competent ha adoptat la següent resolució, transcrita literal:

Adquisició de vehicles i serveis de mobilitat sostenible a través de l'Acord Marc de
l'ACM (Exp. 2016.02)
Fets
1.- L’Ajuntament de Passanant i Belltall, en data 27 de desembre de 2012, va
aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals de
Catalunya que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Catala pel
desenvolupament Local.
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 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 que resultaren seleccionades en
l’esmentat procediment.
3.- 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.
4.- Justificada la necessitat i idoneïtat del contracte degut a la pèrdua del vehicle
actual, cal procedir, amb urgència, a l'adquisició d'un vehicle per no interrompre el
funcionament bàsic dels serveis municipals.
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5.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen l'article 18 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del Sector Públic (LCSP)
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6.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4
de la DN i el 221.4 de la LCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la
DN i el 221.3 de la LCSP 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 228.3 de la LCSP.
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Passanant i Belltall a l’Acord marc de
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02)
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària
CONCESSIONARIS, S.L. dels bens següents:

Modelo

Opciones
Pintura / interior

Navara Doble Cabina Pick Up 3035 Kg MMA 2.3 dCi EU6
120kW (160 CV) 6M/T 4x4 Visia
(N36DV4D-MD—5QM1G)
Nissan Assistance
Bloqueo de diferencial
Blanco Sólido / Textil Gris

Transporte

TOTAL

24.005,02.-€

413,22.-€
0.-€
365,00.-€

Descompte especial segons Acord Marc ACM

-5.582,24.-€

HARD TOP ESPECIAL CANOPI DE FIBRA CON VENTANAS
LATERALES CON HOMOLGACION + ENGANCHE ESPECIAL
PICK UP HOMOLGADO

2.648,56.-€

BASE
IVA

ROMAUTO GRUP

21.879,56.-€
IVA 21%

4.594,71.-€
26.474,27.-€

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 21.879,56.-€ i
4.594,71.- € d’IVA, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2019, a
càrrec de l'aplicació pressupostària 2019-0-161-63400-01.
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 ROMAUTO
GRUP CONCESSIONARIS, S.L.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la
seva notificació

Si voleu impugnar aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu
interposar els recursos que s'indiquen a la pròpia resolució.

Secretari
Antoni Garcia Jimenez
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