COM A SECRETARI D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta Corresponent, el
Consell d’Administració d’Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM, en la sessió
del dia 26 d’abril de 2022, va adoptar per unanimitat l'acord següent:
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT PER L’ADQUISICIÓ
D’UN VEHICLE COM A UNITAT MÒBIL DE TV EN LA MODALITAT DE RÈNTING PER
ICV,SAM. EXP. 02/2021.

Relació de fets
I.

Vist l’expedient número 02/2021 relatiu a l’adquisició d’un vehicle com a Unitat Mòbil de TV,
mitjançant contracte d’arrendament ( rènting) amb opció a compra.

II.

Atès que el Consell d’Administració de data 2 de febrer de 2022 va aprovar els plecs de
prescripcions tècniques i administratives particulars que regeixen l’esmentada contractació
mitjançant procediment obert ordinari, per un període de 5 anys, amb un pressupost base
de licitació anual de DEU MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES AMB VUITANTA-QUATRE
(10.743,84.-€), més DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS AMB VINT- I- QUATRE
(2.256,24.€) corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de TRETZE MIL VUIT CÈNTIMS
D’EUROS (13.000,08.-€) mitjançant 12 quotes mensuals, de com a màxim, VUIT-CENTS
NORANTA-CINC AMB TRENTA-DOS EUROS (895,32.-€), més CENT VUITANTA-VUIT
AMB DOS CÈNTIMS D’EUROS (188,02.-€), corresponent al 21% d’IVA, cadascuna, que fa
un total de MIL VUITANTA-TRES AMB TRENTA-QUATRE EUROS ( 1.083,34.-€)
El valor de l’opció de compra serà de com a màxim VUIT-CENTS NORANTA-CINC AMB
TRENTA-DOS EUROS (895,32.-€) més CENT VUITANTA-VUIT AMB DOS CÈNTIMS
D’EUROS (188,02 €), corresponents a un 21% d’IVA que fan un total de MIL VUITANTATRES AMB TRENTA-QUATRE EUROS (1.083,34.- €).

III. L’anunci de licitació es va publicar al Perfil del Contractant de l’entitat Informació i
Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM en data 23 de febrer de 2022.
IV. Durant el termini de presentació d’ofertes s’ha presentat una única empresa, MOTOR
TÀRREGA TRUCKS 360, S.L.U.
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V. En data 14 de març i 22 de març de 2022, es va reunir la Mesa de Contractació per
efectuar l’obertura digital del sobre A i B referent a la documentació administrativa i
documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica,
aixecant-se les corresponents actes que consten a l’expedient a tots els efectes i publicada
al Perfil del Contractant d’Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM
VI. Vist l’informe de data 22 de març de 2022, emès pel cap tècnic Sr. Josep Miquel Vidal
López de valoració de la documentació del sobre 2 relativa als criteris d’aplicació
automàtica i de proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa MOTOR TÀRREGA
TRUCKS 360, S.L.U,.
VII. Atès que en data 6 d’abril de 2022 es va fer el requeriment en virtut de l’article 159.4 f) 4t.
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i la clàusula 19 del
Plec de clàusules administratives particulars a MOTOR TÀRREGA TRUCKS 360, S.L.U. i
que dins del termini de 10 dies hàbils ha presentat la documentació preceptiva i ha dipositat
la garantia definitiva.
Fonaments del dret

Per tot això, i d’acord amb les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició
Addicional Segona de la LCSP, si bé aquestes han estat delegades a la Junta de Govern Local
per Decret de data 22 de juny de 2015, publicat en el BOPB de data 13 de juliol de 2015.
Vist els anteriors antecedents i fonaments de dret, es proposa al Consell d’Administració
l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Adjudicar a MOTOR TÀRREGA TRUCKS 360, S.L.U. amb NIF B61600011, el
contracte d’arrendament en modalitat de rènting per l’adquisició d’un vehicle com a Unitat Mòbil
de TV , amb opció a compra, per un període de 5 anys, per import 52.200.-€ de base imposable
i 10.962.-€ corresponent a un 21% d’IVA, que fan un total 63.162.-€ anuals ( SEIXANTA-TRES
MIL CENT SEIXANTA-DOS EUROS).
El valor de l’opció de compra serà de com a màxim VUIT-CENTS SETANTA EUROS (870.-€)
més CENT VUITANTA-DOS AMB SETANTA EUROS (182,70.- €), corresponents a un 21%
d’IVA que fan un total de MIL CINQUANTA-DOS AMB SETANTA EUROS (1.052,70.- €).
La despesa prevista per l’any 2022 preveient l’inici del contracte en data 1 de juny serà de
6.090,00.-€ de base imposable i 1.278,90.-€ corresponent a un 21% d’IVA que fan un total de
7.368,90.-€ ( SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT AMB NORANTA EUROS ).
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SEGON .- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es
contraurà amb càrrec al capítol II de despesa corrent del pressupost vigent i a les diferents
aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del
contracte.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici
pressupostari.
TERCER.- Notificar l’adjudicació a MOTOR TÀRREGA TRUCKS 360, S.L.U. i assenyalar que
d’acord amb allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix no es pot efectuar
abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als
licitadors, que és el termini per a que puguin presentar recurs especial en matèria de
contractació.
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant i comunicar la formalització
del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu l’article 62 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, al Sr. Josep Miquel Vidal López , Cap Tècnic.
SISÈ.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
SETÈ.- Facultar a l’Alcalde/ssa com a President/a del Consell d’administració de l’entitat perquè
signi quants documents siguin necessaris per a executar el present acord.
ANNEX 1 (MINUTA DEL CONTRACTE)
CONTRACTE D’ARRENDAMENT PER L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE COM A UNITAT
MÒBIL DE TV EN LA MODALITAT DE RÈNTING PER ICV,SAM. EXP. 02/2021.
Exp. 02/2021
A Vilanova i la Geltrú,

de

de 2022

REUNITS
D’una part l’empresa INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, per
acord del Consell d’administració, en sessió de data 26 d’abril de 2022 i en ús de les facultats
atorgades en l’esmentat acord, l’Alcalde/ssa-President/a¬¬ Sra. Olga Arnau Sanabra, assistida
en aquest acte pel Secretari del Consell d’administració d’ICV,SAM, Sr. Joan Manel Ferrera
Izquierdo.
D’altra part, MOTOR TÀRREGA TRUCKS 360, S.L.U.,(en endavant el contractista), amb NIF
B61600011 i domicili a Avinguda de Barcelona, núm. 31 de Tàrrega ( Lleida ) i en el seu nom i
representació el Sr. XAVIER SANCHEZ CASTEJON major d’edat amb DNI 44.999.546-T.
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Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte de
serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats pel contractista.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.

Vist l’expedient número 02/2021 relatiu a l’adquisició d’un vehicle com a Unitat Mòbil de
TV, mitjançant contracte d’arrendament ( rènting) amb opció a compra.

II.

Atès que el Consell d’Administració de data 2 de febrer de 2022 va aprovar els plecs de
prescripcions tècniques i administratives particulars que regeixen l’esmentada
contractació mitjançant procediment obert ordinari, per un període de 5 anys, amb un
pressupost base de licitació anual de DEU MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES AMB
VUITANTA-QUATRE (10.743,84.-€), més DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS AMB
VINT- I- QUATRE 2.256,24.€) corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de TRETZE
MIL VUIT CÈNTIMS D’EUROS (13.000,08.-€) mitjançant 12 quotes mensuals, de com a
màxim, VUIT-CENTS NORANTA-CINC AMB TRENTA-DOS EUROS (895,32.-€), més
CENT VUITANTA-VUIT AMB DOS CÈNTIMS D’EUROS (188,02.-€), corresponent al 21%
d’IVA, cadascuna, que fa un total de MIL VUITANTA-TRES AMB TRENTA-QUATRE
EUROS ( 1.083,34.-€)
El valor de l’opció de compra serà de com a màxim VUIT-CENTS NORANTA-CINC AMB
TRENTA-DOS EUROS (895,32.-€) més CENT VUITANTA-VUIT AMB DOS CÈNTIMS
D’EUROS (188,02 €), corresponents a un 21% d’IVA que fan un total de MIL VUITANTATRES AMB TRENTA-QUATRE EUROS (1.083,34.- €).

III.

L’anunci de licitació es va publicar al Perfil del Contractant de l’entitat Informació i
Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM en data 23 de febrer de 2022.

IV.

Durant el termini de presentació d’ofertes s’ha presentat una única empresa, MOTOR
TÀRREGA TRUCKS 360, S.L.U.

V.

En data 14 de març i 22 de març de 2022, es va reunir la Mesa de Contractació per
efectuar l’obertura digital del sobre A i B referent a la documentació administrativa i
documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica,
aixecant-se les corresponents actes que consten a l’expedient a tots els efectes i
publicada al Perfil del Contractant d’Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM

VI.

Vist l’informe de data 22 de març de 2022, emès pel cap tècnic Sr. Josep Miquel Vidal
López de valoració de la documentació del sobre 2 relativa als criteris d’aplicació
automàtica i de proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa MOTOR TÀRREGA
TRUCKS 360, S.L.U,.
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VII.

Atès que en data 6 d’abril de 2022 es va fer el requeriment en virtut de l’article 159.4 f) 4t.
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i la clàusula 19 del
Plec de clàusules administratives particulars a MOTOR TÀRREGA TRUCKS 360, S.L.U. i
que dins del termini de 10 dies hàbils ha presentat la documentació preceptiva i ha
dipositat la garantia definitiva.

CLÀUSULES
Primera.- MOTOR TÀRREGA TRUCKS 360, S.L.U. (en endavant, també, el contractista), es
compromet a efectuar el servei corresponent al contracte d’arrendament en modalitat de rènting
per l’adquisició d’un vehicle com a Unitat Mòbil de TV , amb opció a compra, amb subjecció a
les clàusules del present contracte, al contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions
de la resta de documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec
de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars).
Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el subministrament adjudicat per import de DOTZE
MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS AMB QUARANTA (12.632,40.-€) anuals quantitat que inclou
totes les despeses necessàries i impostos.
El valor de l’opció de compra serà de com a màxim VUIT-CENTS SETANTA EUROS (870,00.€) més CENT VUITANTA-DOS AMB SETANTA EUROS (182,70.- €), corresponents a un 21%
d’IVA que fan un total de MIL CINQUANTA-DOS AMB SETANTA EUROS (1.052,70.- €).
Tercera.- La durada màxima del present contracte serà de 5 anys amb opció a compra.
Quarta.- El contractista s’obliga a gestionar el subministrament d’acord amb allò establert al
Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i al contingut
del document d’adjudicació que integra l’expedient, i resta obligat, també, a efectuar el
subministrament d’acord amb la memòria tècnica presentada a la seva oferta de licitació i
assumint les millores tècniques incloses a la mateixa.
Cinquena.- El contractista respondrà davant terceres persones i de la pròpia entitat, de
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de l’objecte del
contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal efecte, es
compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol assegurança que sigui necessària per a dur
a terme la seva activitat derivada del present contracte, amb cobertura suficient per a respondre
de qualsevol eventualitat.
Sisena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes que gravin
directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir totes les obligacions
laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.
El Secretari

El President/a

Per part de MOTOR TÀRREGA TRUCKS 360, S.L.U.
Sr. XAVIER SANCHEZ CASTEJON
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I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del ROFRJ
de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de l'alcaldessa-presidenta, a
Vilanova i la Geltrú.

El secretari,

La presidenta
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