Expedient 2014.06.
Acord marc del subministrament de maquinària tècnica i elements de transport amb destinació a les entitats locals de
Catalunya.

Formalització de la 3a pròrroga de l’Acord marc

FORMALITZACIÓ DE LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT DE
MAQUINÀRIA TÈCNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA, EN RELACIÓ AL CONTRACTE SUBSCRIT AMB L’EMPRESA “AEBI SCHMIDT IBERICA S.A.”
(LOTS 10 i 11)

A Barcelona, a 1 de juny de 2018
D’una part, el Sr. Marc Pifarré i Estrada, proveït de DNI núm. 38143128C, Secretari General de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al C/ València, núm. 231, 6a planta
de Barcelona (CP 08007) i NIF núm. G-66436064, actuant en nom i representació de la citada associació,
d’acord amb les facultats de representació que li confereixen els Estatuts i el Reglament de la Central de
Contractació de l’entitat per, celebrar aquest contracte.
De l’altra, el Sr. Pablo Hernández Fernández, major d’edat, amb DNI núm. 14307956R, qui actua en nom i
representació de la societat mercantil “AEBI SCHMIDT IBERICA S.A.” amb domicili a la P.I. Monte Boyal –
c/ de la Perdiz, parcela 18-19, polígono industrial Monte Boyal, (45950 ) Casarrubios del Monte (Toledo),
amb NIF núm. A-81657934.
Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present document.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització de la tercera pròrroga de l’Acord marc pel
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, adjudicat, entre d’altres, a la societat mercantil abans referenciada.
La pròrroga en qüestió, va ser aprovada per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 25
d’abril de 2018. D’acord amb els següents,
ANTECEDENTS
1.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL que va celebrar-se el dia 21 d’abril de 2015, es va
decidir adjudicar a les empreses que seguidament es relacionen, respectivament, els lots 1, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10 i 11 de l’Acord marc del subministrament de maquinària tècnica i elements de transport amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, que aquesta entitat havia licitat prèviament d’acord amb el
procediment previst al TRLCSP, i d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 16 de desembre
de 2014, d’acord amb el següent detall:
LOT 01. MÀQUINES MOTOVOLQUETS O DÚMPERS – BÀSIC
Empresa: AUSA CENTER, SLU
Model: AUSA D150 RM 4X2 PLUS
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Preu IVA exclòs: 9.100,00 Euros.
LOT 03. MÀQUINES MINICARREGADORES COMPACTES
Empresa: GRAU MAQUINARIA I SERVEIS INTEGRAL S.A.
Model: LIBRA 755
Preu IVA exclòs: 24.875,00 Euros.
LOT 04. CAMIÓ DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA
Empresa: MOTOR LLANSÀ S.L.
Model: NISSAN NT400 BÀSICO
Preu IVA exclòs: 20.594,11 Euros.
LOT 06. CAMIÓ DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL DE PERSONES (PEMP)
Empresa: MOTOR LLANSÀ S.L.
Model: NISSAN NT400 CONFORT amb la plataforma elevadora mòbil de persones
Preu IVA exclòs: 46.008,20 Euros.
LOT 07. CAMIÓ DE MENYS DE 3500 KG EQUIPAT AMB BOLQUET I GRUA
Empresa: MOTOR LLANSÀ S.L.
Model: NISSAN NT400 CONFORT amb bolquet i grua
Preu IVA exclòs: 38.651,20 Euros.
LOT 08. FREGADORA/ASSECADORA DE TERRES D’INTERIOR A BATERIES
Empresa: KRÜGER TECHNOLOGY SL
Model: KRÜGER KF455 BBC
Preu IVA exclòs: 2.099,40 Euros.
LOT 09. ESCOMBRADORA VIAL D’ARROSSEGAMENT BÀSICA
Empresa: PIQUERSA MAQUINARIA S.A.
Model: PIQUERSA BA2500 AC
Preu IVA exclòs: 28.588,00 Euros.
LOT 10. ESCOMBRADORA VIAL D’ASPIRACIÓ MITJANA
Empresa: AEBI SCHMIDT IBERICA, SA
Model: SCHMIDIT SWINGO200+
Preu IVA exclòs: 76.500,00 Euros.
LOT 11. ESCOMBRADORA VIAL D’ASPIRACIÓ GRAN
Empresa: AEBI SCHMIDT IBERICA, SA
Model: SCHMIDIT CG500
Preu IVA exclòs: 109.850,00 Euros.

2.- Posteriorment, en data 19 de maig de 2015, es va procedir a formalitzar el corresponent Acord marc
amb les empreses adjudicatàries de cada lot, segons el detall especificat en el punt anterior.
3.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 30 de novembre de 2015, i prèvia tramitació del
corresponent procediment a tal efecte i acceptació i conformitat de l’ACM, es va procedir a aprovar la
cessió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, de l’Acord Marc en qüestió, a favor
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d’aquesta Associació, per a la subrogació, d’aquesta última, 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.
4.- En data 1 de desembre de 2015, es va procedir a formalitzar entre l’ACM i el CCDL i les empreses
adjudicatàries, la corresponent cessió dels contractes derivats objecte de les presents actuacions.
5.- En data 12 de maig de 2016, prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, aquest òrgan
va adoptar una Resolució en virtut de la qual fou aprovada definitivament la pròrroga de l’Acord marc,
per un període de 12 mesos addicionals, des del 20 de maig de 2016 fins al 20 de maig de 2017, sense
actualització de preus i havent-se de prestar els subministraments objecte d’adjudicació en els mateixos
termes i condicions que es venien prestant de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particular i prescripcions tècniques aprovats per la Comissió Executiva del CCDL el 16 de desembre de
2014 i resta de normativa concordant aplicable en matèria de contractació pública, a excepció del model
de vehicle corresponent al lot 11, en relació al qual fou aprovada la modificació de les seves
característiques tècniques per aplicació de la normativa “EURO VI” i del seu preu de subministrament
d’acord amb el següent detall:
LOT 11. ESCOMBRADORA VIAL D’ASPIRACIÓ GRAN
Empresa: AEBI SCHMIDT IBERICA, SA
Model: SCHMIDIT CG500 (model amb el motor modificat en virtut de la norma Euro VI segons sol·licitud presentada el
04/03/2016).
Preu IVA exclòs: 117.450,00 Euros.

6.- En data 12 d’abril de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte d’acord amb
el Reglament de la Central de Contractació de l’ACM, va ser adoptada una Resolució per part d’aquest
òrgan en virtut de la qual es resolgué:
1.- Aprovar definitivament la modificació de l’Acord marc, en relació al seu lot 10, per substituir
el model objecte d’adjudicació pel nou model Swingo 200+ amb motor VM R754 adaptat a la
normativa “Euro VI” pel preu de 82.800,00.-€ (IVA exclòs), tot disposant la rectificació de la
descripció del model indicant de forma expressa que es tractava de l’escombradora “mitjana” i
no “gran” que es com s’identificava erròniament en la Resolució d’aprovació inicial:

LOT 10. ESCOMBRADORA VIAL D’ASPIRACIÓ MITJANA
Empresa: AEBI SCHMIDT IBERICA, SA
Model: Swingo 200+ (Motor VM R754 adaptat a la normativa “Euro VI”).
Preu IVA exclòs: 82.800,00 Euros.

2.- Aprovar definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc per un període addicional de 12
mesos més, des del 21 de maig de 2017 fins al 21 de maig de 2018, sense actualització de preus,
i havent-se de prestar els subministraments objecte d’adjudicació en els mateixos termes i
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condicions que es venien prestant segons els Plecs d’aplicació aprovat per la Comissió Executiva
del CCDL el 16 de desembre de 2014 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, en relació a
les proposicions presentades per les adjudicatàries i resta de normativa concordant aplicable, a
excepció 1) dels lots 1 adjudicat a l’empresa “AUSA”, el qual no es prorrogà per manca d’acord al
respecte amb l’empresa adjudicatària, 2) del lot 8, adjudicat a l’empresa “KRÜGER”, que es
prorrogà, només, a instància de l’empresa adjudicatària, fins a l’1 de juny de 2017 i 3) dels lots
10 i 11, que havien estat objecte de modificació, respectivament, en virtut del punt primer de la
citada Resolució i de la Resolució de data 12 de maig de 2016, i que en conseqüència foren
prorrogats amb aquestes modificacions.
L’esmentada Resolució, va ser comunicada a les empreses adjudicatàries, formalitzant-se les
corresponents actuacions en data 28 d’abril de 2017.
7.- Finalment, en data 18 d’octubre de 2017 va ser adoptada la Resolució de rectificació de l’anterior per
tal d’aprovar definitivament, a instància de l’empresa adjudicatària KRÜGER TECHNOLOGY SL en relació
al lot 8 de l’Acord marc, la segona pròrroga de l’Acord adjudicat i subscrit, amb l’esmentada empresa,
modificant el règim de la seva pròrroga tal i com va ser disposat en virtut de la Resolució d’aquesta
Central de Contractació de data 12 d’abril de 2017, fent constar expressament que l’Acord es prorrogava
per un període addicional de 12 mesos més, des del 21 de maig de 2017 fins al 21 de maig de 2018,
havent de prestar l’empresa la prestació objecte de l’Acord sense que es produís actualització de preus, i
en els mateixos termes i condicions que es venien prestant segons el PCAP d’aplicació aprovat per la
Comissió Executiva del CCDL el 16 de desembre de 2014 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
en relació a la proposició presentada a instància de la mencionada adjudicatària i resta de normativa
concordant aplicable, actuacions, que es formalitzaren el dia 25 d’octubre del mateix any.
8.- Vist que en data 1 de febrer de 2018, va ser presentada a instància de l’empresa adjudicatària AEBI
SCHMIDT IBERICA, SA, mitjançant la via electrònica prevista al PCAP d’aplicació, una sol·licitud formal
d’actualització dels preus de l’Acord en relació als lots dels quals, l’esmentada entitat n’és adjudicatària,
de conformitat amb el que disposa la clàusula 27 del mencionat PCAP d’aplicació.
9.- Vist que en data de 25 d’abril de 2018, es va aprovar definitivament l’actualització de preus de
l’Acord marc, per un increment del 2,1 % dels preus dels béns objecte d’adjudicació d’acord amb
l’increment derivat de l’IPC, establint que aquest s’aplicarà a partir de la propera pròrroga de l’Acord en
qüestió.
11.- Atès que de conformitat amb els principis, d’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen
l’actuació dels poders públics, es considera com a opció més beneficiosa per a totes les parts, procedir a
la pròrroga de l’Acord marc en qüestió, en data 22 de febrer de 2018, fou adoptada una Resolució per
part d’aquest òrgan de contractació, en virtut de la qual es resolgué iniciar l'expedient per a l’aprovació
de la tercera pròrroga de l’Acord marc del subministrament de maquinària tècnica i elements de
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transport , amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.06), la qual fou degudament
comunicada a les empreses adjudicatàries abans referenciades, mitjançant la via electrònica prevista al
PCAP que regeix el contracte en qüestió, tot conferint-los, un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils, dins el
qual han manifestat les següents empreses adjudicatàries de forma expressa, la seva voluntat de
prorrogar l’acord en qüestió:
-

AEBI SCHMIDT IBERICA SA
MOTOR LLANSÀ SL
KRÜGER TECHNOLOGY SL

En canvi, GRAU MAQUINÀRIA I SERVEIS INTEGRAL SA ha comunicat expressament la seva voluntat de no
prorrogar l’acord.
12.- Finalment, vist que en data 25 d’abril de 2018 va ser aprovada definitivament la tercera pròrroga de
l’Acord marc del subministrament de maquinària tècnica i elements de transport amb destinació a les
entitats locals de Catalunya.
Totes les parts, convenen així, formalitzar el present, de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- L’empresa “AEBI SCHMIDT IBERICA S.A”, com adjudicatària dels lots 10 i 11 de l’Acord marc del
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2014.06), es compromet a prestar els subministraments objecte de l’esmentat Acord, en
els mateixos termes i condicions que es venia prestant, establerts pels plecs de clàusules administratives
i prescripcions tècniques que el regeixen, aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL el 16 de
desembre de 2014 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, així com per la pròpia oferta
presentada per part de l’adjudicatària i resta de normativa concordant aplicable, per un període
addicional de 12 mesos més, des del 21 de maig de 2018 fins al 21 de maig de 2019 amb el següent
detall:
LOT 10. ESCOMBRADORA VIAL D’ASPIRACIÓ MITJANA
Empresa: AEBI SCHMIDT IBERICA, SA
Model: Swingo 200+ (Motor VM R754 adaptat a la normativa “Euro VI”).
Preu IVA exclòs: 83.722,00€
LOT 11. ESCOMBRADORA VIAL D’ASPIRACIÓ GRAN
Empresa: AEBI SCHMIDT IBERICA, SA
Model: SCHMIDIT CG500 (model amb el motor modificat en virtut de la norma Euro VI segons sol·licitud presentada el
04/03/2016).
Preu IVA exclòs: 119.916,45€
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Segona.- L’Acord marc podrà ser prorrogat d’acord amb el règim de pròrrogues previst als plecs de
clàusules administratives que el regeixen, aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL el 16 de
desembre de 2014 i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Tercera.- Els contractes de les entitats locals que derivin del present Acord marc seran executats pel
contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions i als plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques que el regeixen, així com a les instruccions que, si s’escau, li lliurés per escrit el
responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació i resta de normativa concordant
aplicable.

Quarta.- Les qüestions litigioses que sorgeixen en relació a la interpretació, modificació, resolució i
execució i efectes de l’Acord seran resolts per l’Òrgan de contractació de l’ACM, els acords del qual,
seran immediatament executius, i podran ésser recorreguts potestativament en la forma prevista al
Reglament de la central de contractació i resta de normativa concordant aplicable, davant la jurisdicció
competent que correspongui.

Cinquena.- L’adjudicatari haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no essent
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte de l’Acord i arribin al seu coneixement com a
conseqüència de la seva intervenció i participació en el mateix.
Sisena.- L’adjudicatari presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i al plec
de prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc, i ambdues parts es sotmeten, per a tot
allò que no estigui expressament previst en el present Acord pel Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i al Reglament que
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, al Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, a les demés disposicions reglamentàries de desenvolupament i resta de
normativa general i sectorial aplicable a la contractació administrativa de les Corporacions Locals.
Setena.- L’adjudicatari reconeix de manera expressa l’obligatorietat de complir la legislació fiscal,
laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la UE, en tots els seus aspectes, inclosos els
de previsió i seguretat social.
El present document s’estén per duplicat i a un únic efecte, en el lloc i data esmentats al principi.
En representació de
“AEBI SCHMIDT IBERICA S.A”
Sr. Pablo Hernández Fernández

El Secretari de l’ACM
Sr. Marc Pifarré i Estrada
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