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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 22
de març de 2021, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:
« 5. Adjudicació contracte subministrament vehicle pels serveis tècnics
municipals per adhesió a l’acord marc amb ACM.
Antecedents

Montserrat Febrero i Piera

En aquest sentit i atès que l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (CCDL) té adjudicat un acord marc de subministrament, dins de la mobilitat
sostenible, de vehicles de serveis generals i policials amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (exp. 2016.02), que actualment es troba en segona pròrroga, a
l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SLU amb CIF B08633950 pel Sublot
1.9, SUV-tot camí benzina, i atès que l’Ajuntament està adherit al sistema de
contractació centralitzada des del 30 de novembre de 2012, des de l’Àrea de Règim
interior i Equipaments municipals es considera procedent efectuar els tràmits oportuns
per adherir-nos a aquest contracte, per adequar-se els productes adjudicats en l’acord
marc a les necessitats de l’Ajuntament.
En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord
marc de mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL. En la sessió de la Comissió
Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril de 2018 i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en virtut
del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor
de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués 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, procedint-se a
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i cessionària, el
dia 27 d’abril de 2018.
Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat amb els
principis, l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders
públics, per Resolució de la Central de contractació de data 7 de novembre de 2018
es va aprovar definitivament la primera pròrroga de la totalitat dels sublots de l’Acord
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, amb
excepció dels sublots 3.5, 5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte
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En l’actualitat és necessari realitzar la contractació del subministrament per a
l’adquisició d’un nou vehicle tipus SUV per a ser utilitzat en el desenvolupament i
execució de les tasques i funcions dels Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
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administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 12
de novembre de 2018.
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Des de l’Àrea de Règim interior i Equipaments municipals s’ha emès informe de
necessitats i justificatiu de la contractació, on es proposa l’adhesió a l’acord marc de
referència, i les característiques del subministrament objecte del contracte: Nissan
Qashqai Acenta 5p DIG-T 103 Kw (140cv) E6D-F 6M/T 4x2 de color blanc iceberg sòlid
i teixit gris fosc, retolat a les dues portes amb l’escut de l’Ajuntament i enganxall de
remolc homologat.
El vehicle serà entregat a les dependències municipals del carrer La Pau, 4 (Oficina
d’Atenció a la Ciutadania) per l’empresa adjudicatària del Sublot 1.9, matriculat i amb
les especificacions tècniques indicades en aquest informe i en el PPT que regula l’acord
marc.
Per a l’obtenció de l’import final d’adquisició amb les especificacions tècniques
concretes sol·licitades des d’aquesta Àrea, s’ha demanat pressupost a l’empresa que
l’ha presentat amb registre d’entrada 2021/2579, de 9 de març, per import de
16.820,18€, 21% d’IVA exclòs, 20.352,42€, IVA inclòs.
Fonaments de Dret
Primer.- Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord
amb la seva Disposició Transitòria Primera. Article 156 i 198 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 (TRLCSP) i articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220)
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per
les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Segon.- 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.
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Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els principis,
l’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels poders públics,
per Resolució de la Central de contractació de data 19 de desembre de 2019 es va
aprovar definitivament la segona pròrroga dels sublots de l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, següents: 1.1, 1.6, 1.9,
1.11, 1.12, 2.5, 2.6, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 10 i lots 3 (excepte els sublots 3.2, 3.3, 3.7 i
3.13) i la primera pròrroga del sublot 8.2. Actuacions que es van formalitzar en
contracte administratiu amb les diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en
data 15 de gener de 2018.
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Tercer.- Atesa la quantia i la durada del contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta
de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm. 2019/1301, de
21 de juny.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals
proposa a la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la segona pròrroga
de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2016.02).
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 Nissan Qashqai Acenta 5p DIG-T 103 Kw (140cv) E6D-F 6M/T 4x2 de color blanc
iceberg sòlid i teixit gris fosc, retolat a les dues portes amb l’escut de
l’Ajuntament i enganxall de remolc homologat. El vehicle serà entregat a les
dependències municipals del carrer La Pau, 4 (Oficina d’Atenció a la Ciutadania)
per l’empresa adjudicatària del Sublot 1.9, matriculat i amb les especificacions
tècniques indicades en aquest informe i en el PPT que regula l’acord marc.
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 20.352,42€,
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.920.62401 (PROJECTES
2021/2/AJUNT/3) del pressupost municipal vigent.
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, així com al Consorci Català
pel Desenvolupament Local – CCDL (per correu electrònic ccdl@ccdl.cat), i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment per correu electrònic a
centraldecompres@acm.cat), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius. »

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa
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SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament a l’empresa adjudicatària del
sublot 1.9, ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SLU amb CIF B08633950, del vehicle
següent, i amb import d’adjudicació de 16.820,18€, 21% d’IVA exclòs:
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