ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Número: 10/2014
Caràcter: ordinari públic
Data: 4 de març de 2014
Horari: 12:30 a 12:35
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa
Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Miquel Davins Pey
Ramon Bacardit Reguant
Joan Calmet Piqué
Secretari general
José Luis González Leal
Absents
Tinents d’alcalde
Josep Maria Sala Rovira
Antoni Llobet Mercadé
Gerent
Francesc de Puig Viladrich
Ordre del dia
1.-

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ PÚBLICA
Constitució formal de la Junta de Govern Local en sessió pública, en aplicació de
l’acord del ple de 18 de febrer de 2014, sobre establiment de sessions públiques
de la Junta de Govern Local, quan exerceixi competències delegades del Ple.

2.

Àrea d’Economia i Governació

2.1

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana

2.1.1

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’encàrrec
de provisió a l’empresa BBVA RENTING SA de tres vehicles de serveis policials,

mitjançant el subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció de compra,
destinats als serveis d’aquesta entitat local.

3.

Assumptes sobrevinguts

4.

Precs, preguntes i interpel·lacions

Desenvolupament de la sessió
1.-

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ PÚBLICA
Constitució formal de la Junta de Govern Local en sessió pública, en aplicació
de l’acord del ple de 18 de febrer de 2014, sobre establiment de sessions
públiques de la Junta de Govern Local, quan exerceixi competències
delegades del Ple.

El president obre la sessió, en compliment d'allò que disposen els articles 99 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 126.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
bases de règim local, i a la vista de la Sentència del Tribunal Constitucional de 26 de
setembre de 2013, per la qual es fa necessari establir un sistema per fer dues classes de
sessions de la Junta de Govern Local, una pública i una reservada.
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, de 18 de febrer de 2014, que estableix:
“Primer. Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de
setembre de 2013, en el sentit de determinar que, a partir de l’adopció d’aquest acord,
les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tinguin la periodicitat següent:
 Setmanalment, els dimarts a les 12 h, a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa, amb
caràcter reservat.
 Quinzenalment, els dimarts a les 12.30 h, al Saló de Sessions de l’Ajuntament de
Manresa, amb caràcter públic, per deliberar sobre aquells assumptes en què la Junta
de Govern Local exerceix competències delegades del Ple.
Es fixa el dia 4 de març de 2014 com a data d’inici de les sessions ordinàries amb
caràcter públic.
En cas que el dia en què pertoqui portar a terme sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local sigui festiu, les sessions tindran lloc el dia hàbil següent.
Segon. Comunicar aquest acord als membres de la Junta de Govern Local i als
diferents Serveis de l’Ajuntament.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 5 membres presents, es declara
constituïda en sessió pública.
2.

Àrea d’Economia i Governació
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2.1

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana

2.1.1

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau,
l’encàrrec de provisió a l’empresa BBVA RENTING SA de tres vehicles de
serveis policials, mitjançant el subministrament en la modalitat d’arrendament
amb opció de compra, destinats als serveis d’aquesta entitat local.

Motiu de la urgència: L’actual contracte d’arrendament a llarg termini sense opció de
compra dels sis vehicles de la Policia Local de Manresa (prorrogat a dia d’avui) finalitza
la seva vigència en breu, per la qual cosa, es sol·licita que l’aprovació de l’encàrrec de
provisió, a l’empresa BBVA Autorenting SA, de tres vehicles de serveis policials,
mitjançant el subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció de compra, a
l’empara de l’acord marc subscrit pel Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL) s’aprovi per la Junta de Govern Local, en la propera sessió, i posteriorment, se’n
doni compte a la Comissió informativa d’Hisenda i Governació.
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 5 membres presents, el
secretari presenta la proposta de la regidora delegada de Seguretat Ciutadana, de 27 de
febrer de 2014, que es transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS
I. En data 23 d’octubre de 2013, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va
adjudicar l’Acord marc pel subministrament de vehicles de serveis policials (Lot 1:
vehicle policial interurbà, amb equipament bàsic i Lot 2: vehicle policial interurbà,
amb equipament complert), mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de
compra –expedient 2013.01-, a l’empresa BBVA AUTORENTING SA, d’acord
amb els preus unitaris que figuren a l’annex de l’esmentat acord (que reproduïm
com annex II).
La formalització del contracte amb l’empresa adjudicatària de l’Acord marc es va
signar per les dues parts, en data 12 de novembre de 2013, segons consta en el
document que figura en l’expedient d’aquest acord.
II. La nostra entitat local es troba adherida al sistema d’adquisició centralitzada del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), i així, a l’esmentat Acord
marc de subministrament de vehicles de serveis policials, en la modalitat
d’arrendament amb opció a compra.
III. Aquesta entitat local entén necessari per la millor prestació dels serveis de
vigilància i seguretat, en l’àmbit territorial de la seva competència, adquirir en la
modalitat d’arrendament amb opció de compra, 3 vehicles de serveis policials, en
els termes i condicions establerts en l’Acord marc aprovat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local, amb la finalitat de poder prestar degudament els
esmentats serveis.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (TRLCSP), pel que fa a la
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regulació dels acords marc i el seu desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi
realitzat a favor d’un únic empresari.
2. Article 109 del TRLCSP pel que fa a l'inici i tramitació de l'expedient de
contractació de l'encàrrec de provisió.
3. Clàusula trenta-sisena del Plec de clàusules administratives particulars que
regula el contracte de subministrament de vehicles de serveis policials, mitjançant
la modalitat d’arrendament amb opció de compra, amb l’empresa BBVA
Autorenting SA, on s’estableix que les entitats locals destinatàries de l’Acord marc
poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les clàusules
administratives particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels
encàrrecs i les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista
adjudicatari, l’Administració.
4. Per raó de la durada, l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació de
l’encàrrec és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació,
de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP. No obstant això,
per acord del Ple, de data 21 de juliol de 2011, es va delegar aquesta
competència en la Junta de Govern Local.

Per tot això, com a regidora delegada de Seguretat Ciutadana, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent

ACORD
Primer. Iniciar l'expedient d’adquisició, a l'empresa BBVA Autorenting SA, de tres
vehicles, en la modalitat d’arrendament amb opció de compra, segons les condicions
específiques d’execució de l’encàrrec que figuren en l’annex I d’aquest acord, per tal de
sol·licitar una oferta en els termes que tot seguit es detallen i les condicions tècniques
que figuren en l'annex que s'acompanya.
Lot 2 - Vehicle policial interurbà amb equipament complet
Vehicle:
Seat Altea XL 1.6 TDI CR S-S 105 CV
Preu vehicle: 1.159,77 € mes/vehicle IVA inclòs
Abonament quilòmetres no consumits: €/km excés: 0,08€ sense IVA i
€/km defecte: 0,03€ sense IVA
Valor estimatiu vehicles al finalitzar el contracte: 3.000,00 € més IVA
Durada inicial del contracte: 4 anys
Quilometratge:110.000 quilometres a quatre anys.
Nombre de vehicles que es demanen: 3 vehicles
Es designa com a interlocutor del contracte d’aquesta corporació
El senyor Jordi Mora Soria
Cap de Seguretat Ciutadana i Policia Local
jmora@ajmanresa.cat
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Segon. Notificar el present acord a BBVA Autorenting SA, en qualitat d’empresa
adjudicatària de l’Acord marc, als efectes del seu coneixement i per tal que realitzi la
corresponent acceptació de l’esmentat encàrrec mitjançant la presentació, en un termini
màxim de deu dies hàbils, del pertinent document d’oferta que contingui les condicions
específiques i preu del subministrament.”

ANNEX I
CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’EXECUCIÓ DE L’ENCÀRREC DE PROVISIÓ PER L’ADQUISICIÓ DE
TRES VEHICLES DE SERVEIS POLICIALS, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE
COMPRA, AMB DESTINACIÓ A AQUESTA ENTITAT LOCAL.
Índex de condicions
Primera:

Règim jurídic

Segona:

Objecte de l’encàrrec

Tercera:

Durada de l’arrendament

Quarta:

Pressupost de la despesa

Cinquena:

Òrgan de contractació i Perfil de contractant

Sisena:

Formalització de l'encàrrec

Setena:

Termini i llocs de lliurament

Vuitena:

Recepció dels vehicles

Novena:

Modificació de l'encàrrec

Desena:

Control d'execució

Onzena:

Responsable del contracte

Dotzena:

Pagament del preu

Tretzena:

Terminis de garantia

Catorzena:

Garantia del contracte

Quinzena:

Recepció del contracte

Setzena:

Exercici de l'opció de compra

Dissetena:

Liquidació del contracte

PRIMERA – RÈGIM JURÍDIC
Aquest encàrrec de provisió desenvolupa l’Acord marc pel subministrament de vehicles de
serveis policials destinats a les entitats locals relacionades en la clàusula quarta de plec de
clàusules administratives particulars de l’esmentat Acord marc (Exp. 2013.01), adjudicat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local, el 23 d’octubre de 2013, a l’empresa BBVA
Autorentig SA (a partir d’ara ‘l’Acord marc’).
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En tot allò no previst en aquestes condicions específiques d’execució, administratives i tècniques,
es regirà pel què s’estableix en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regulen l’Acord marc.
Així mateix, ambdues parts queden sotmeses expressament en allò que correspongui al Text
refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP) i restants normes de desenvolupament de la legislació de
contractació administrativa. Supletòriament s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu
i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
SEGONA – OBJECTE DE L’ENCÀRREC
L’objecte de l’encàrrec de provisió és l’adquisició mitjançant la modalitat d’arrendament amb
opció de compra, de tres (3) vehicles policials amb equipament complet i les prestacions
descrites al Lot 2, destinats a la Policia Local de l’Ajuntament de Manresa, amb les
característiques tècniques addicionals que es detallen en l’Annex 1 d’aquestes condicions.
TERCERA – DURADA DE L’ARRENDAMENT
El termini de prestació de l’arrendament es fixa per un període de 4 anys a comptar des la data
que es fixi en la formalització de l’encàrrec de provisió.
Atenent la modalitat de l’objecte de l’encàrrec, arrendament amb opció de compra, s’estableix
possibilitat de pròrroga en els termes establerts en la clàusula setena de l’Acord marc pel que fa
al període, de la meitat de l’inicial, és a dir, un termini total de 24 mesos, el qual es podrà
prorrogar per dos períodes de 12 mesos, com a màxim, cadascun d’ells.
QUARTA – PRESSUPOST DE LA DESPESA
El pressupost màxim total de la despesa de l’encàrrec, exclòs l’IVA, és 138.022,20 € (28.984,66 €
en concepte d’IVA amb un tipus del 21%), el qual es desglossa per vehicle amb els preus unitaris
de sortida que es detallen de la següent forma:
Lot 2 - Vehicle policial interurbà amb equipament complet

Vehicle:
Seat Altea XL 1.6 TDI CR S-S 105 CV
Preu vehicle: 1.159,77 € mes/vehicle IVA inclòs
QUOTA MENSUAL

Per vehicle

IVA

Preu IVA inclòs

958,49 €

201,28 €

1.159,77 €

Abonament quilòmetres no consumits:

€/km excés: 0,08€ sense IVA i
€/km defecte: 0,03€ sense IVA
Valor estimatiu vehicles al finalitzar el contracte: 3.000,00 € més IVA
Durada inicial del contracte: 4 anys
Quilometratge:110.000 quilometres a quatre anys.
Nombre de vehicles que es demanen: 3 vehicles
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Existeix crèdit adequat i suficient en la partida 1300.204.00 per un import de 31.313,79 €
(corresponent a l’exercici 2014). Així com el corresponent certificat de despesa plurianual.
CINQUENA – ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I PERFIL DE CONTRACTANT
Per raó de la durada, l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació de l’encàrrec és el
Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la
disposició addicional segona del TRLCSP.
Als efectes de donar publicitat d’aquelles comunicacions que estimi adients, en especial els
acords d’adjudicació dels encàrrecs de provisió, l’òrgan de contractació utilitzarà el Perfil de
contractant com a eina per facilitar la publicitat de les seves actuacions en la matèria de la
contractació administrativa.
SISENA – FORMALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC
Un cop notificada l’adjudicació de l’esmentat encàrrec, la formalització dels documents
contractuals de l’encàrrec de provisió derivat de l’Acord pel subministrament de vehicles de
serveis policials, en la modalitat d’arrendament amb opció de compra, es realitzarà en un termini
màxim de deu dies hàbils a comptar des de la recepció de l’esmentada notificació.
SETENA – TERMINI I LLOCS DE LLIURAMENT
L’empresa subministradora, com adjudicatària de l’encàrrec, lliurarà els béns objecte d’aquesta
adquisició en el termini de la seva oferta (90 dies), el qual podrà ser minorat en l’oferta de
provisió.
La comunicació dels encàrrecs de provisió a l’empresa adjudicatària es farà mitjançant correu
electrònic, deixant constància en l’expedient de la seva tramesa. El termini de lliurament
començarà a comptar a partir del dia següent al de la seva recepció.
Els organismes o unitats destinatàries i els llocs de lliurament dels vehicles objecte d’aquest
encàrrec de provisió són els que es relacionen a l’Annex 2.
VUITENA – RECEPCIÓ DELS VEHICLESLa recepció dels vehicles subministrats pel proveïdor serà acreditada mitjançant un document
que en tot cas serà conformat per un representat de l’entitat local, el responsable del contracte i
un representant de l’empresa adjudicatària. La formalització del lliurament es realitzarà en el
termes establerts en la clàusula primera del plec de prescripcions tècniques i quaranta-dosena
del plec de clàusules administratives particulars, ambdues de l’Acord marc.
NOVENA – MODIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC
En el supòsit que el nombre dels vehicles que es pretenen adquirir hagi estat determinat de
forma estimativa i es trobi condicionat a les necessitats de l’Administració, segons preveu l’article
9.3.a del TRLCSP, s’entendrà que es produeix una modificació contractual no prevista en clàusula
cinquanta-dosena del plecs de clàusules administratives particulars de l’Acord marc quan
l’import econòmic dels vehicles subministrats en relació al preu d’adjudicació de l’encàrrec, o en
el seu defecte al pressupost de despesa de l’encàrrec, superi o minori en més o en menys un
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20%. Si s’arriba a superar en més o en menys aquesta quantia l’òrgan de contractació haurà de
tramitar un nou encàrrec de provisió.
DESENA – CONTROL D’EXECUCIÓ
La recepció dels béns objecte d’aquest encàrrec i el control de l’execució, es durà a terme per la
unitat de l’entitat local competent, que haurà de vetllar per la correcta execució de l’encàrrec.
L’entitat local destinatària de l’encàrrec es reserva la facultat de retornar, en un termini màxim
de 15 dies naturals des de la data del lliurament, aquells vehicles en els quals les seves
característiques o la seva qualitat no coincideixi amb l’oferta efectuada en l’Acord marc per
l’empresa adjudicatària.
ONZENA – RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es nomenarà, d’acord amb l’article 52 del TRLCSP, un membre del personal al servei de l’entitat
local i amb la titulació adequada perquè actuï com a responsable del contracte derivat d'aquest
encàrrec. Amb els mateixos requisits de capacitat, també podrà actuar com a responsable del
contracte un contractista administratiu de serveis, el qual podrà ser una entitat col·laboradora de
l’administració degudament acreditada, l’objecte de la qual es correspongui amb les funcions que
hagi de desplegar al contracte, segons l’objecte d’aquest i amb els límits que fixi la normativa
reguladora d’aquestes entitats.
Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es notificaran al
contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas d’urgència, el facultatiu
podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici de les actuacions de seguiment
davant del contractista o de qualsevol altre que pogués haver rebut la notificació.
Llevat que es disposi una altra cosa en les condicions de l’encàrrec, les actuacions posteriors del
responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol moment de l’execució i sense
necessitat de notificació prèvia al contractista.
El responsable del contracte disposarà durant la realització del subministrament de totes les
atribucions no reservades a l’òrgan de contractació i abastarà almenys els objectius i funcions
següents:
a) Objectius:
- Garantir l’execució del contracte derivat de l’encàrrec.
- Precisar els termes d’execució.
- Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació contractada.
- Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments contractuals i
traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, prèvia comunicació a l’òrgan de
contractació.
- Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes i actes
generals pressupostaris.
b) Funcions:
- Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte derivat de l’encàrrec.
- Formular requeriments sobre correcció de deficiències del lliurament dels vehicles.
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-

-

Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons
correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa d’altres
mesures.
Conformar les factures i albarans acreditatius dels subministraments i serveis presentats per
l’empresa adjudicatària.
Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent per a
verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.
Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació o el titular del
centre directiu i el cap de la unitat administrativa responsables de l’execució del contracte.
Realitzar un seguiment acurat dels treballs de manteniment del vehicle/s.
Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària de l’encàrrec.
Participar en les comissions de recepció dels vehicles i del tancament del contracte derivat de
l’encàrrec de provisió.

Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista es podran instrumentar en un
llibre d’ordres el qual tindrà el format i característiques fonamentals que es determinin
mitjançant resolució de l’òrgan de contractació.
DOTZENA – PAGAMENT DEL PREU
El pagament del preu que en resulti de l’oferta del proveïdor, es realitzarà d’acord amb el que
disposa l’article 216 del TRLCSP, es farà per aquesta entitat local mitjançant els crèdits
disponibles en la partida esmentada en la clàusula quarta d’aquestes condicions, prèvia
presentació pel subministrador adjudicatari de les corresponents factures, amb periodicitat
mensual, que hauran de reunir els requisits establerts en l’article 72 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12
d'octubre (en endavant RGLCAP) i comprendrà el següent escandall:
Preu vehicle: 1 mes/vehicle IVA inclòs, abonament quilometres no consumits: euros/km excés
sense IVA i euros/km defecte més IVA.
Els/les contractistes que tinguin dret al cobrament davant l’Administració, podran cedir-lo amb
les condicions i requisits establerts a l’article 218 del TRLCSP.
TRETZENA – TERMINIS DE GARANTIA
El termini de garantia tècnica dels vehicles, en relació als objectes subministrats amb motiu
d’aquesta adquisició, és el de tot el període d’execució de l’arrendament inicial, i si s’escau, de les
successives prorrogues tal i com consta en la clàusula quaranta-vuitena del plec de clàusules
administratives particulars de l’Acord marc.
El termini de garantia de les condicions d'execució del contracte derivat de l’encàrrec és de dos
mesos, a comptar des de la data de l’acabament del contracte d’arrendament i quan s’escaigui de
les corresponents prorrogues, tal i com consta en la clàusula quaranta-setena del plec de
clàusules administratives particulars de l’Acord marc.
CATORZENA – GARANTIA DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions establertes en la clàusula vint-i-dosena del plec de clàusules
administratives particulars de l’Acord marc es dispensa de constituir la garantia definitiva
Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 10, de 4 de març de 2014

9

d’aquest encàrrec. En aquest sentit, les garanties del pagament de les penalitzacions i sancions
per demora establertes en la clàusula quaranta-sisena de l’esmentat plec i les indemnitzacions
per resolució contractual es realitzarà d’acord amb les estipulacions previstes en l’esmentada
clàusula vint-i-dosena.
QUINZENA – RECEPCIÓ DEL CONTRACTE
La recepció del contracte derivat de l’encàrrec de provisió serà efectuada per aquesta entitat
local mitjançant acta de tancament de l’arrendament que comprendrà la devolució dels vehicles
a l’empresa arrendadora. La recepció es formalitzarà mitjançant acta que signaran un
representant de l’òrgan de contractació, el responsable del contracte i un representant de
l’empresa proveïdora.
SETZENA– EXERCICI DE L’OPCIÓ DE COMPRA
En els termes establerts en la clàusula quaranta-novena del plecs de clàusules administratives
particulars de l’Acord marc l’exercici de l’opció de compra es podrà realitzar per aquesta entitat
local d’acord amb els valors residuals aprovats en l’Acord marc i concretats en l’oferta de
l’encàrrec de provisió presentada per l’empresa adjudicatària.
L’exercici de l’opció de compra per l’òrgan de contractació s’acordarà i comunicarà de manera
fefaent amb una antelació mínima de dos mesos a la data d’acabament del contracte
d’arrendament.
DISSETENA – LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE La liquidació del contracte derivat de l’encàrrec de provisió serà efectuada mitjançant acord
d’aquesta entitat local on es determinarà el saldo a liquidar del contracte que correspongui a
favor d’una o altre de les parts del contracte.

ANNEX 1 DE VARIACIONS
L’Ajuntament de Manresa està interessat en adquirir tres (3) unitats del vehicle policial, descrit al
Lot 2, sense cap variació de les prescripcions tècniques particulars.
Lot 2 - Vehicle policial interurbà amb equipament complet
Vehicle: Seat Altea XL 1.6 TDI CR S-S 105 CV
 kit de detinguts homologat
 moble maleter homologat

ANNEX 2 DE LOCALITZACIONS DELS LLIURAMENTS DELS VEHICLES
Els tres vehicles (Lot 2) es lliuraran a les dependències de la Policia Local de Manresa, ubicades al
carrer del Bruc núm. 33-35 (La Florinda) de la ciutat de Manresa.”
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ANNEX II

Àrea de Secretaria
Servei d’Actes i Registre
Comissió Executiva
Sessió del dia 23.10.2013

Pere Espaulella Afán de Rivera, Secretari-Interventor accidental del Consorci Català pel
Desenvolupament Local,
CERTIFICO:
Que la Comissió Executiva en sessió ordinària del dia 23 d’octubre de 2013 i, segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre, entre d’altres, el següent acord:
“02. Adjudicació dels lots 1 i 2 del contracte de l’Acord marc del subministrament de
vehicles de serveis policials en la modalitat d’arrendament amb opció de compra amb
destinació a les entitats locals de Catalunya pel procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació
Antecedents de fet
Primer. Amb data 1 de juliol de 2013 pel Director General del Consorci es va detectar la necessitat
de realitzar l’acord marc del subministrament de vehicles de serveis policials degut a que
l’aprovisionament d’aquests vehicles és una necessitat per al desenvolupament de les activitats
dutes a terme pel membres d’aquest Consorci i pels ens locals que estan vinculats a aquests
membres, així como els seus ens dependents i els consorcis que gestionen serveis locals o
activitats d’interès local, en què participen aquests ens locals vinculats, atès que vivim en un marc
de crisi econòmica que fa del tot necessari una millor utilització dels recursos assignats els ens
públics. I que el CCDL té com a un dels seus objectius, establir mecanismes o promoure que es
facin, per la millora, optimització i eficiència de serveis i activitats d’interès general, d’acord amb
els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’estalvi de recursos.
Segon. Ateses les característiques d’aquesta contractació es va considerar que el procediment
més adequat era la celebració de l'acord marc a través del procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’ adjudicació.
Tercer. Amb data 2 de juliol de 2013 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Quart. Amb data 2 de juliol de 2013 es va emetre Informe jurídic sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar l'acord marc.
Cinquè. Per Resolució de Presidència de data 2 de juliol de 2013 es va aprovar iniciar l’expedient
per la contractació referida motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposta, essent
ratificada el 16 de juliol de 2012 per acord de la Comissió Executiva, donant-ne coneixement
posteriorment a l’Assemblea General.
Sisè. Amb data 3 de juliol de 2013, es van redactar i incorporar a l’expedient el Plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del
contracte de l’Acord marc.
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Setè. Amb data 3 de juliol de 2013, es va realitzar per la Intervenció, la retenció de crèdit oportuna
i va emetre informe de fiscalització de l’expedient amb les conclusions següents d’expedient
fiscalitzat de conformitat i que procedeix la seva tramitació.
Vuitè. Per acord de la Comissió Executiva de data 16 de juliol de 2013, es va aprovar l’expedient i
el Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per l' adjudicació de l' acord marc
que té com a objecte el subministrament de vehicles de serveis policials en la modalitat
d’arrendament amb opció de compra, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. Així mateix es va autoritzar la despesa que suposa l’
adjudicació.
Novè. El pressupost de licitació dels arrendaments de vehicles a realitzar mitjançant els encàrrecs
de provisió, durant el període d’execució inicial de l’Acord marc de dotze mesos, es xifra en la
quantitat de 4.125.300,00 euros. I pel que fa al valor estimat de l’Acord marc, l’any inicial més la
seva possible pròrroga per dos períodes addicionals d’un màxim de dotze mesos cadascun d’ells,
és de 7.176.950,00 euros, dels quals 2.062.650,00 euros corresponent al primer any de la
pròrroga i 980.000,00 euros al segon any.
Desè. En les dates relacionades seguidament, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial
de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació
d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar les seves proposicions:
• Diari de la Unió Europea en data 19.07.2013 S139 (241141-2013-ES). Data d’enviament de
l’anunci: 17.07.2013. Informació complementària publicada en data 06.08.2013 S151 (2622372013-ES)
• Butlletí Oficial de l’Estat en data 06.08.2013 (CVE.BOE-B-2013-30773)
• Diari Oficial de la Generalitat en data 25.07.2013 (CVE.DOGC-A-13198081-2013). Correcció
d’errades publicada en data 16.08.2013 (CVE-DOGC-A-13218072-2013)
• Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 30.07.2013 (CVE.Núm. de registre
022013018402). Correcció d’errades publicada en data 13.08.2013 (VE-Número de registre:
022013020359)
• Diari de difusió nacional ARA en dates 23 i 25.07.2013 (pàgines 19 i 13)
• Diari de difusió Nacional Punt Diari Avui en dates 24 i 26.07.2013 (pàgines 5 i 17)
• Perfil de contractant de la Plataforma de contractació publica en data 22.07.2013 a les 00.00
hores. Publicació al perfil d’una esmena en data 06.08.2013 a les 13.25 hores
Onzè. En data 17 de setembre de 2013, dins del termini de presentació d’ofertes de la
convocatòria de l’Acord marc, es va presentar en el lot 1, vehicle policial interurbà amb
equipament bàsic, i el lot 2, vehicle policial interurbà amb equipament complert, una sola
empresa, BBVA Autorenting, SA, no havent lliurat cap proposició en els lots 3, vehicle policial tot
camí 4X2 amb equipament bàsic i 4, vehicle policial tot camí 4X2 amb equipament complert.
Dotzè. D’acord amb el resultat de les actes internes de la Mesa de contractació d’obertura i
avaluació de la documentació dels sobres A, amb les corresponents esmenes, segons consta en
les sessions de la Mesa de contractació dels dies 18 i 25 de setembre de 2013, així com també
les de caràcter públic d’obertura dels sobres B i C, realitzades el 25 de setembre i 2 d’octubre de
2013, va quedar admesa com a licitador dels lots 1 i 2 l’empresa BBVA Autorenting, SA.
Tretzè. Mitjançant acord adoptat en sessió interna de caràcter privat, la Mesa de contractació en
data 2 d’octubre de 2013 va procedir a la classificació d’ofertes resultat de la referida licitació de
l’Acord marc, que va traslladar al Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti el
corresponent acord d’adjudicació, amb identificació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
com a millor preu, que correspon a la realitzada per l’empresa BBVA Autorenting, SA, en els
termes següents:
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Lot 1 Vehicle policial interurbà, amb equipament bàsic
Oferta presentada pel senyor Ángel Vara y Arias, en representació de BBVA Autorenting, SA, que
proposa el vehicles policial interurbà, amb equipament bàsic per la següent graella de preus:
Vehicle: Seat Altea XL Diesel 5P 1.6 TDI CR S-S 105 CV
Preu vehicle: 1.059,97 euros mes/vehicle IVA inclòs
Abonament quilometres no consumits: euros/km excés 0,06 euros sense IVA i euros/km
defecte: 0,03 euros més IVA
Valor estimatiu vehicles al finalitzar el contracte: 2.750,00 més IVA
Puntuació total: 68 punts
Lot 2 Vehicle policial interurbà, amb equipament complet
Oferta presentada pel senyor Ángel Vara y Arias, en representació de BBVA Autorenting, SA, que
proposa el vehicle policial interurbà, amb equipament complet per la següent graella de preus:
Vehicle:Seat Altea XL 1.6 TDI CR S-S 105 CV
Preu vehicle: 1.159,77 euros mes/vehicle IVA inclòs
Abonament quilometres no consumits: euros/km excés: 0,08 euros sense IVA i euros/km defecte:
0,03 euros sense IVA
Valor estimatiu vehicles al finalitzar el contracte: 3.000,00 euros més IVA
Puntuació total: 68 punts
Així mateix queda acreditat segons consta en la certificació del Secretari Interventor del CCDL, de
data 18 de setembre, de 2013, que no s’han presentat ofertes als lots 3, vehicles policials tot camí
4X2, amb equipament bàsic i 4, vehicles policial tot camí 4X2, amb equipament complet, per la
qual cosa la Mesa pren en consideració que haurà de proposar a la Comissió Executiva del
Consorci que es declarin deserts els esmentats lots.
Catorzè. El 8 d’octubre de 2013 mitjançant comunicació del Secretari de la Mesa de contractació
es va notificar a l’adreça electrònica de l’empresa BBVA Autorenting, SA, com licitadors que havia
realitzat l’oferta econòmicament més avantatjosa, preu més baix, el requeriment de presentació
dels documents que s’assenyalen en la clàusula vint-i-dosena del Plec de l’Acord marc,
l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el pagament del
darrer rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, el pagament de la part proporcional del
cost dels anuncis en diaris oficials y de premsa diària per un import de 1.869,73 euros.
Quinzè. Que segons consta en l’informe del Secretari-Interventor del Consorci de data 22
d’octubre de 2013, en el que informe favorablement la fiscalització de l’expedient d’adjudicació de
referència a favor de l’empresa BBVA Autorenting, SA, han estat acreditades documentalment les
obligacions tributàries i amb la Seguretat social i les despeses dels anuncis de licitació en els
diaris oficials i diaris de difusió nacional assenyalades en la clàusula vint-i-dosena del plec de
l’Acord marc anteriorment esmentat.
Legislació aplicable
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
• Els articles 6, 9, 37.7, 88.8, 109 i següents, 157 i següents, 194, 196 a 198 i la disposició
addicional segona del text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
• El reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la llei 30/2007, de 30
d’ octubre, de contractes del sector públic.
• El reial decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel que s’aprova el reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques; (articles vigents desprès de l’entrada en vigor del
reial decret 817/2009, de 8 de maig).
• La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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• Plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del subministrament de vehicles de
serveis policials en la modalitat d’arrendament amb opció de compra amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 2013.01)
• Article 12 dels estatuts vigents del Consorci Català pel Desenvolupament Local estableix com a
òrgan competent en matèria de contractació a la Comissió Executiva en quan òrgan de
contractació de l’Acord marc de referència.
Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint a la seva aprovació per la Comissió Executiva, de conformitat amb
l’article 151.4 i la disposició addicional segona del text refós de la llei de contractes del sector
públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
D’acord amb els esmentats antecedents i fonaments de dret i, així mateix, assabentat el SecretariInterventor accidental del contingut dels documents que consten en aquest expedient, es
PROPOSA a la Comissió Executiva l’adopció de l’acord següent:
Primer. Adjudicar a la societat mercantil BBVA Autorenting, SA els lots 1 i 2 del contracte de
l'Acord marc per l’arrendament amb opció de compra de vehicles de serveis policials amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, pel procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, amb el següent detall:
Lot 1 Vehicle policial interurbà, amb equipament bàsic
Oferta presentada pel senyor Àngel Vara Arias, en representació de BBVA Autorenting, SA que
proposa el vehicle policial interurbà, amb equipament bàsic per la següent graella de preus:
Vehicle: Seat Altea XL Diesel 5P 1.6 TDI CR S-S 105 CV
Preu vehicle: 1.059,97 euros mes/vehicle IVA inclòs
Abonament quilometres no consumits: euros/km excés 0,06 euros sense IVA i euros/km defecte:
0,03 euros més IVA
Valor estimatiu vehicles al finalitzar el contracte: 2.750,00 més IVA
Lot 2 Vehicle policial interurbà, amb equipament complet
Oferta presentada pel senyor Ángel Vara Arias, en representació de BBVA Autorenting, Sa que
proposa el vehicle policial interurbà, amb equipament complet per la següent graella de preus:
Vehicle: Seat Altea XL Diesel 5P 1.6 TDI CR S-S 105 CV
Preu vehicle: 1.159,77 euros mes/vehicle IVA inclòs
Abonament quilometres no consumits: euros/km excés: 0,08 euros sense IVA i euros/km defecte:
0,03 euros sense IVA
Valor estimatiu vehicles al finalitzar el contracte: 3.000,00 euros més IVA
Segon: Declarar deserts els lots 3, vehicles policial tot camí 4X2 amb equipament bàsic i 4,
vehicle policial tot camí 4X2, amb equipament complet de l’Acord marc per l’arrendament amb
opció de compra de vehicles de serveis policials amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
pel procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per
no haver-se presentat licitadors dins del termini de presentació de proposicions.
Tercer. Notificar a les empreses interessades aquest acord i el document Annex on consta la
puntuació obtingudes per la empresa adjudicatària dels lots 1 i 2 de l’Acord marc esmentat
anteriorment.
Quart. Notificar a la societat mercantil BBVA Autorenting, SA, adjudicatària del contracte, lots 1 i
2, el present acord i citar-la per la signatura del contracte.
Cinquè. Publicar la formalització de l'acord marc que té com a objecte el subministrament de
vehicles de serveis policials en la modalitat d’arrendament amb opció de compra amb destinació a
les entitats locals de Catalunya, lots 1 i 2, subjecte a regulació harmonitzada, en el Diari de la
Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, dins del termini no superior a quaranta-vuit dies a
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comptar des de la mateixa, així com en el Perfil de contractant del Consorci Català pel
Desenvolupament Local que es troba a la plataforma de serveis de contractació pública
(http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ccdl).
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb el que disposa l’ article 333.3 del text refós de la llei de contractes del sector
públic, aprovat pel reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Sisè. Remetre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en el que s’hagués
formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient en que es derivi, sempre que la
quantia del contracte excedeixi de 600.000 euros si es tracta d'obres, 450.000 euros en el cas de
subministraments, i 150.000 euros si estem davant de serveis i contractes administratius
especials. Tot això, dins dels tres meses següents a la formalització de l'acord marc.
Setè. Donar compte d’aquest acord a l’Assemblea General
La Comissió Executiva, per unanimitat dels 4 membres assistents (l’Il·lm. Sr. Miquel Buch Moya,
President de l’ACM i Alcalde de Premià de Mar; l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, Vicepresident
primer de la Diputació de Girona i Alcalde de Banyoles; l’Il·lm. Sr. Jordi Xargay i Congost,
President del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i Alcalde de Palol de Revardit, el Sr. Marc
Pifarré i Estrada, Secretari General de l’ACM i Director General del CCDL), essent 5 els de dret i
de fet del Consorci, aprova l’acord esmentat.”
Annex. Classificació d’ofertes
La classificació d’ofertes es basa en els informes de la ponència tècnica de data 30 d’octubre de
2013 i el del coordinador de dita ponència de 2 d’octubre de 2013, en relació a les ofertes
presentades per l’empresa BBVA Autorenting, SA en els lots 1 i 2, les puntuacions definitives dels
documents dels sobres B i C lliurat per dita societat mercantil, d’acord amb els criteris i subcriteris
establerts en la clàusula quinzena són les següents:
Lot 1 Vehicle policial interurbà amb equipament bàsic
Empresa Adjudicatària: BBVA Autorenting, SA
Vehicle transformat: Seat Altea XL Diesel 5p 1.6 TDI CR S-S 105CV
Puntuació sobre B: 12 punts
Puntuació sobre C: 56 punts
Puntuació total: 68 punts
Lot 2 Vehicle policial interurbà amb equipament complet
Empresa Adjudicatària: BBVA Autorenting, SA
Vehicle:Seat Altea XL Diesel 5P 1.6 TDI CR S-S 105 CV
Puntuació sobre B: 12 punts
Puntuació sobre C: 56 punts
Puntuació total: 68 punts”
I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i
plau del Sr. President, a Barcelona, a 23 d’octubre de 2013, amb la condició que preveu l’article
206 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova la proposta esmentada, que esdevé acord de la Junta.
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3.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten.
4.

Precs, preguntes i interpel·lacions

No se’n formulen.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta.

El secretari general,
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