ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 12 de juliol de 2019
Horari: de 19:30 hores a 20:30
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Ramon Costa Guinó, Alcalde
Joan Ruiz Sole, Regidor
Maria Serra Llaugi, Regidora
Carles Puig Vila, Regidor
Antoni Cruz Diaz, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Mª Dolors Blancafort Vilanova, Regidora
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació del cartipàs municipal
Modificació del servei e-Tram
Modificació fitxa del subscriptor del consorci AOC
Acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana
de Municipis i comarques i del consorci Català pel desenvolupament local
5. Acord d’adhesió a l’acord Marc de serveis i subministrament d’elements
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats
locals de Catalunya
6. Acord de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra d’adhesió al contracte derivat
núm. 2018.03-D1 de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació
als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.03) Adjudicat pel consorci català pel
desenvolupament local a l’empresa LYRECO ESPAÑA, SA.
7. Adhesió a l’acord d’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través
de l’Acord marc de l’ACM ( Exp. 2015.02)
8. Sol·licitud d’alta al servei Representa
9. Sol·licitud de subvenció per a la dinamització territorial per als anys 2018-2019
10. Adjudicació contracte obra “coberta equipament la Pedra”
Desenvolupament de la sessió i acords:

1. Aprovació del cartipàs municipal
El ple per unanimitat, procedeix a determinar els aspectes essencials de funcionament
del propi Ajuntament al llarg de la propera legislatura, com són:


Periodicitat de les sessions: El Ple acorda celebrar una sessió plenària
ordinària cada dos mesos, que queda fixada en l’últim dimecres del mes que
pertoqui a les 19:30 h
La resta de les sessions tindran caràcter extraordinari
El Primer ple ordinari es farà el proper 25 de setembre



Nomenament de membres de la comissió de comptes: El Ple acorda nomenar
els Senyors Ramon Costa Guinó, Maria Serra Llaugi, Mª Dolors Blancafort
Vilanova com a membres de la Comissió de Comptes que anualment ha
d’aprovar la gestió econòmica i comptable de l’ens.



Nomenament representants en òrgans:
o
o
o
o



Centre Sanitari/ Residència / Serveis Socials i Dones: Mª Dolors
Blancafort Vilanova
Col·legi / Ensenyament: Joan Ruiz Sole
ADF: Joan Ruiz Sole
Associació de Turisme: Carles Puig Vila

Regim d’indemnitzacions, retribucions i dietes: El Ple acorda per unanimitat:
o Per desplaçaments: 0,25€ per Km
o Es pagaran altres despeses connexes als desplaçaments prèvia la
presentació de justificants (Tiquets: dinars, pàrquings, autopistes)
o S’acorda la retribució econòmica del càrrec del tinent alcalde, amb
dedicació del 75% de conformitat amb la convocatòria de subvencions
per retribuir càrrecs electes
o Per assistència a Ple ordinari 50€



Decrets d’Alcaldia: Finalment la secretària llegeix els decrets signats per
l’alcaldia de nomenament de tinent d’alcalde i de delegació de funcions als
regidors, els quals es transcriuen literalment tot seguit, quedant aprovats per
unanimitat

“Ramon Costa Guinó, alcalde president de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, de
conformitat amb el que disposa l’article 46.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986,
HE RESOLT:

1r.- Nomenar primer tinent d’alcalde al regidor Joan Ruiz Sole i segon tinent
alcalde al regidora Maria Serra Llaugi
Al tinent d’alcalde o a la persona què es delegui expressament, els correspondrà
substituir aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves funcions en els casos
d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves
atribucions.
2.- D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que es
tingui, notificant-la als designats i es publicarà al BOP sens perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent a la seva signatura.”
“Ramon Costa Guinó, alcalde president de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, de
conformitat amb el que disposa l’article 46.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, i
amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió,
HE RESOLT:
1r. Realitzar a favor dels regidors les delegacions següents:
o
o
o
o
o
o
o

Ramon Costa Guinó: Urbanisme i totes aquelles no especificades
Joan Ruiz Sole: Ensenyament, medi rural, ADF, DARP
Maria Serra Llaugi: Hisenda
Carles Puig Vila: Turisme, Joventut i esports
Antoni Cruz Diaz: noves tecnologies, empresa
Gerard Bajona Masanes: Obres i serveis, protecció civil, Medi Ambient
Dolors Blancafort Vilanova: Salut, benestar social i família

2n.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, sens perjudici que entri en vigor el
dia següent al de la seva signatura.”
2.-Modificació del servei e-Tram
En aquests moments entra a la sala el Sr. Carles Puig Vila
Vist que es necessari la posada en disposició de nous formularis de tramitació
telemàtica a través de la plataforma e-TRAM
El Ple acorda, per unanimitat
Primer.- Aprovar la tramitació telemàtica del procediments i tràmits de la competència
d’aquest ens local que són:




Pròrroga de llicència d’obres
Certificat de compatibilitat urbanística
Ús d’equipaments municipals per activitats culturals, esportives o de lleure














Exercici del dret d’accés
Exercici del dret de cancel·lació
Exercici del dret d’oposició
Exercici del dret de rectificació
Declaració responsable d’obertura
Comunicació prèvia d’obertura
Sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis
Comunicació de canvi de titularitat d’activitats
Llicència ambiental (Annex II)
Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes
sobre les persones o el medi ambient
Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats
Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Segon.- Presentar al consorci AOC l’alta d’aquestes sol·licituds
Tercer.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del
servei per part del consorci AOC i que es troben publicades a la seu electrònica
(http://www.seu-e.cat/web/consorciaoc/)
Quart- Acceptar les condicions específiques del servi Vàlid com a mecanisme
d’identificació del servei e-TRAM
Cinquè.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present
sol·licitud.
Sisè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest
acord
3.- Modificació fitxa del subscriptor del consorci AOC
Vist que en data 15 de juny es va constituir el nou Ajuntament
Vist que la fitxa del subscriptor del consorci AOC i figurava l’anterior Alcalde.
El ple acorda, per unanimitat
Primer.- Presentar al Consorci AOC la modificació d’aquest servei en el sentit de donar
d’alta el nou Alcalde
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(www.seu.cat/consorciaoc)
Tercer.- Habilitar al consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de

caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present
sol·licitud.
Quart.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del
servei d’ER i d’idCAT per part del consorci AOC i que es troben publicades a la seva
seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc)
4.- Acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació
Catalana de Municipis i comarques i del consorci Català pel desenvolupament
local
ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals
associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu,
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint
la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el
procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter
associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el
registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Els ens
consorciats són els Consells Comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el
Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com
naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per
acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de
donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per
part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. Previsions que la nova
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que ens
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, recull a la seva DA 3a.10.
Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM,
acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei
reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en
l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de

Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que ens 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 (nova LCSP), que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres
entitats locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 153 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
3. Disposició addicional 3a. 10 de la nova LSCP, en relació a la Disposició
addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel
Comitè Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus membres
presents el següent:
ACORD
1.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i
amb les empreses adjudicatàries.
2.- Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present
acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la
Central de contractació formalitzi.
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
4.- Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus
mitjans (web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de
béns i serveis adjudicats per la Central de Compres del món local com una mesura de
difusió de l’activitat d’ambdues entitats.

5.- D’acord de l’ Ajuntament de la Coma i la Pedra d’adhesió a l’acord marc de
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat
públic amb destinació les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01)
ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va
acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica
en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01)
a les empreses seleccionades següents:
ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4.
SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i
1.2.4.
CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4.
ENRIC MORAN pel lot 1.1.2.
LA VOLA 1981 SA pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4.
MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 3.22.
NOVATILU SL pel lot 2.1.
ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.9,
2.3.16, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 2.2.13,
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5.
CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 2.3.12,
2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CM SALVI SL pel lot 2.1.
SACOPA SAU pel lot 2.1.
PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 3.9,
3.16, 3.17 i 3.20.
MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 2.3.10,
2.3.11, 2.3.13 i 2.3.15.
ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5.
UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA pels
lots 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
ELECNOR SA pel lot 4.1.
ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1.
ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1.
OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.

SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4.
2.- En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL,
GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS
ENERGÉTICOS SL, INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN,
LA VOLA 1981 SA, MIATEC INNOVA SL, NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET
SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL,
SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, MUNTATGES LLEIDA SA,
ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
(SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA, ELECTROTECNIA
MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS INGESAN SA,
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY
SERVICE.
3.- Que l’Ajuntament de la coma i la Pedra a dia 12 de juliol de 2019 s’ha adherit al
sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
FONAMENTS DE DRET
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants
del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la
nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat
públic (Exp. 2017.01).
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament , per unanimitat
ACORDA

Primer.- Disposar l’adhesió del Ajuntament de la Coma i la Pedra a l’Acord marc de
serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01).
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Boquet dels bens i serveis
segons la Memòria valorada
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa que s'imputarà, dins del
pressupost municipal de l'any 2020.
Quart.- Notificar aquest acord a Boquet, com a empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica
en l’enllumenat públic (C/ Batista i Roca, 5 (08302) Mataro), així com al Consorci
Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF
P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer València núm.
231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona).

6.-Acord de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra d’adhesió al contracte derivat
núm. 2018.03-D1 de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació
als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.03) Adjudicat pel consorci català pel
desenvolupament local a l’empresa LYRECO ESPAÑA, SA.
ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2018,
va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03) a les empreses seleccionades següents:
CANON ESPAÑA S.A.U, SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A i LYRECO
ESPAÑA S.A.
2.- En data 7 de novembre de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses CANON ESPAÑA S.A.U,
LYRECO ESPAÑA S.A i SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.A.
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 74/2018, de data 15 de novembre, es
va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, mitjançant oferta presentada en Sobre digital (expedient
2018.03.D1)

4.- En data 29 de novembre de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia
tramitació del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat
anterior, va acordar adjudicar el contracte basat del procediment derivat de l’Acord
marc del subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya
mitjançant oferta presentada en sobre digital (expedient 2018.03-D.1) a l’empresa
LYRECO ESPAÑA S.A, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 9 de gener
de 2019, i essent, en conseqüència plenament executiu.
5.- En data 5 d’abril de 2019, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva del
CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment de cessió i subrogació, va
aprovar definitivament la cessió del contracte basat en l’Acord marc de
subministrament de paper a favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants
del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la
nova LCSP.
Articles 220 i 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc,
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 42/2018, de 18 de juny i publicats al
perfil de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc
del subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a
licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 74/2018 de
data 15 de novembre i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament, per unanimitat
ACORDA:

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de la Coma i la Pedra al contracte basat (Exp.
2018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03).
Segon.- Aprovar la contractació de paper d’impressió i la corresponent autorització de
despesa
Tercer.- Notificar aquest acord a Lyreco España SA, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper (Ctra. de l’Hospitalet,
147-149 Edifici Paris D, 08940, Cornellà de Llobregat), així com a l’Associació
Catalana de Municipis (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu
electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a
planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
7.- Adhesió a l’acord d’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a
través de l’Acord marc de l’ACM ( Exp. 2015.02)
1.- L’Ajuntament de la Coma i la Pedra, en data 12 de juliol de 2019, s’ha adherit al
sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que l’ACM porta a termes,
conjuntament amb el Consorci Català 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 seva
Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de contractant
de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la mencionada Comissió Executiva, de data 8
de juny de 2017, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells
elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per
lots que seguidament es relaciona:
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4
3.- En data 10 de juliol de 2017, es van formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils adjudicatàries, els corresponents contractes de l’Acord marc de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, licitat de
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
4.- Mitjançant sengles acords de la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local de data 19 d’octubre de 2017 i del Comitè Executiu de l’ACM
de data 19 de setembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment

administratiu a tal efecte, va ser aprovada la cessió dels corresponents contractes a
favor de l’ACM, per tal que aquesta es subrogués en la posició del CCDL, pel que fa a
tots els drets i deures derivats de la relació contractual, actuacions, que es
formalitzaren amb les empreses adjudicatàries, en data 25 d’octubre de 2017.
5.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública en relació al 12 i
concordants del TRLCSP, aplicable per raons d’ordre temporal, de conformitat amb el
que disposa la DT 1a* de la nova LCSP.

7.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3 del
TRLCSP i 33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les condicions en
que tindran lloc els serveis de manteniment d’aparells elevadors, designats pels
membres del CCDL i de la resta d’entitats destinatàries de Catalunya que s’adhereixin
al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a
l’article 205.2 del TRLCSP.
8.- La DA 3a, apartat 10è de la nova 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.
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el
règim de funcionament i competències de les entitats locals,

El ple ACORDA, per unanimitat
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de la Coma i al Pedra a l’Acord marc del
servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements
substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un
termini de vint-i-quatre mesos, des de 1 de gener de 2020 al 1 de gener de 2022.
Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys amb
l’empresa adjudicatària A. Embarba, SA en les modalitat següents:

Tipus
de
manteniment
(Bàsic/semi-risc/tot
risc)
Tot risc

Tipus d’aparell
(interior/
exterior/muntacàrregues)

Nombre
d’aparells

Preu/aparell-any
(€)

Interior

1

522,24€

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 522,24€ que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 920/22200.
Quart.- Notificar aquest acord a A. Embarba, SA, com a empresa adjudicatària de
l’Acord marc del servei de manteniment d’ascensors, (Av. Velázquez, 237 (29004)
Malaga, així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment per
e-Notum al NIF G664436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per
correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els
efectes de publicitat que siguin preceptius.

8.-Sol·licitud d’alta al Servei Representa
Vist el Serveis que presta l’AOC per donar compliment a lla Llei 39/2015, d’1 d’octubre
per tal de disposar d’un registre electrònic d’apoderaments
El Ple ACORDA, per unanimitat:
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al serveu
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del
servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present
sol·licitud.
Quart.- Autoritzar al Consorci AOC a sol·licitar les autoritzacions d’interoperabilitat
necessàries per a poder consultat als registres administratius corresponents, com el
registre mercantil, de la propietat i els protocols notarials, les dades necessàries per a
que l’ens sol·licitant pugui efectuar les inscripcions de les representacions
9.- Sol·licitud de subvenció per a la dinamització territorial per als anys 20182019
Atesa la Resolució PRE/1535/2019 , per la qual es convoquen les subvencions per a la
dinamització territorial per als anys 2018 i 2019

El Ple ACORDA, per unanimitat
1.- Sol·licitar una subvenció per portar a terme projecte d’inversions de les actuacions
següents:
 Coberta equipament la Pedra
 Millora en el servei d’enllumenat públic del C/ Major
2n.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord.
10.- Adjudicació contracte obra “coberta equipament la Pedra”
A la vista de l’expedient
equipament la pedra”

tramitat procediment obert simplificat de l’obra “coberta

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de secretaria i conforme
l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directrius del Parlament Europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014
El Ple ACORDA, per unanimitat
PRIMER. Adjudicar el contracte d’obra “coberta equipament la Pedra” en les
condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a:
ADJUDICATARI
CAOPSA, SL

PREU
86.818,17 + 18.231,81 Corresponents a
l’IVA

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les
següents:
— El Preu i les millores ofertes.
TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de
15 dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte a l’Alcalde.

CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a CAOPSA, SL, adjudicatari del contracte, la present Resolució i
citar-lo per a la signatura del contracte, informant-lo que l’inici de les obres serà 2 de
setembre a efectes del còmput de dies per finalitzar el contracte
SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant
en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
VUITÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta
La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

