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FORMALITZACIÓ DE LA CESSIÓ A L’ACM DE L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE, AMB 

DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AL CONTRACTE SUBSCRIT AMB 

L’EMPRESA “ENDESA ENERGIA, S.A.U.” 

(SUBLOTS 8.1 I 8.2) 

 

 

A Barcelona, a 18 de maig de 2018 

 

D’una part, I’Il·lm. Sr. David Saldoni de Tena, proveït de DNI núm. 39.358545-W, President del 

Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), amb domicili al carrer de València, núm. 231, 6a 

planta de Barcelona, CP 08007 i CIF P0800222B, assistit pel Secretari Interventor de la Corporació, Sr. 

Ramón Bernaus i Abellana, que dóna fe de l’acte. 

 

De l’altra, el Sr. Javier Uriarte Monereo, proveït de DNI núm. 5.359.492-D i el Sr. Juan José Muñoz Rueda, 

proveït de DNI núm. 37375293-V, els quals actuen en nom i representació de la societat mercantil 

“ENDESA ENERGIA, S.A.U.”, amb domicili social al carrer Ribera de Loira, 60 de la localitat de Madrid 

(28042), amb el NIF núm. A-81/948077, degudament inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 

12.797, Foli 208, Secció 8, Full M 205381, Inscripció 1, atesa la seva qualitat d’apoderats de la mateixa, 

segons consta a les escriptures públiques de l’esmentada societat, atorgades en data 29 de juny de 2012, 

davant el Notari de l’Il·ltre. Col·legi de Madrid Sr. Francisco Javier Gardeazabal del Río, amb el número de 

protocol 1.297 i 1298, respectivament, que asseguren vigents i degudament inscrites al registre 

Mercantil abans esmentat. 

I el Sr. Marc Pifarré i Estrada, proveït de DNI núm. 38.143.128C, 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 acte. 

 

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 cessió, a favor de l’ACM, de l’Acord 

marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.02), amb 

l’empresa abans esmentada. 

 

La cessió del contracte per tal que l’ACM es subrogui en la posició del CCDL, va ser aprovada per sengles 

acords de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local de data 26 d’abril de 

2018 i del Comitè Executiu de l’ACM de data  20 de gener de 2018, pel que fou acceptada, segons es 

desprèn dels següents, 
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ANTECEDENTS 

 
1.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) que va 

celebrar-se el passat dia 19 d’octubre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació d’acord amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques, 

aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL el 14 de juny de 2017 i publicat al perfil de 

contractant de l’entitat, es resolgué adjudicar, l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya, d’acord amb el següent detall d’empreses adjudicatàries i seleccionades: 1) 

ALD AUTORENTING SAU 2) ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA 3) BANCO SANTANDER SA 4) 

BANSABADELL RENTING SLU 5) COOLTRA MOTOS SL 6) DEXTRON INGINIERIA DE TELECOMUNICACIONES 

SA 7) DIVERSEGUR CATALUNYA SL 8) ENDESA ENERGIA SAU 9) ENGINYERIA CLASSE SLP 10) ESTABANELL 

Y PAHISA MERCATOR SAU 11) ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL 12) UTE ESTRA BONAL- GIC- CCDL 13) 

COVESA VEHICULOS SL 14) ETRA BONAL SA 15) FEDERAL SIGNAL VAMA SAU 16) IBIL GESTOR DE CARGA 

DE VEHÍCULO ELECTRICO SA 17) INTEGRAL CAR SL 18) IPPON MOTOR VALLÈS SA 19) ISAE ELECTRONICA 

SL 20) LOGIC MOBILITY SERVICES SL 21) MOTOR LLANSA SL 22) MOTORSOL MANSO SA. 23)RENAULT 

RETAIL GROUP BARCELONA S.A 24)ROMAUTO GRUP DE CONCESSIOANRIS 25)TRANSFORMA 21 SL. 

2.- En data 15 de gener de 2018, i una vegada l’acord d’adjudicació va ser degudament notificat a tots 

els participants en la licitació, i van haver transcorregut els terminis legalment establerts per a la 

interposició del recurs especial en matèria de contractació es va procedir a la corresponent formalització 

del corresponent contracte amb les empreses seleccionades.  

 

3.- En aquest context, i trobant-se el contracte plenament vigent, per part dels òrgans competents del 

CCDL i de l’ACM s’ha manifestat la voluntat que aquesta última entitat es subrogui en la posició del 

CCDL, en el marc del mencionat Acord, en la mesura que aquesta opció es considera la més beneficiosa i 

adequada tant per part del CCDL com per part de l’ACM, d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència 

que regeixen l’actuació dels poders públics en relació a les finalitats que es pretenen assolir així com 

d’acord amb els recursos materials i humans dels que disposen les citades entitats als efectes de 

gestionar la seva execució, així com de conformitat amb  la clàusula 3a del plec de clàusules 

administratives particulars que regeix l’Acord marc, preveu de forma expressa que tant l’Acord en 

qüestió com els contractes que se’n derivin podran ser cedits a l’Associació Catalana de Municipis, i tot 

això, en el marc definit pel fet que l’origen de tot el procés es troba dirigit i impulsat per l’ACM i definit 

per l’encàrrec que l’ACM fa al CCDL, tal i com es preveu als convenis de col·laboració subscrits entre les 

dues entitats. 

 

4.- D’acord amb les anteriors consideracions en data 19 de gener de 2018, la Presidència del CCDL va 

adoptar la Resolució núm. 04/2018, en virtut de la qual es disposà aprovar inicialment la cessió a favor 

de l’ACM de l’Acord en qüestió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, la qual fou 

notificada, per la via electrònica prevista al PCAP, a totes les parts interessades, sense que es produís 
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cap al·legació al respecte, procedint-se a la seva aprovació definitiva mitjançant l’acord de la Comissió 

Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local de data 26 d’abril de 2018.    

 

6.- Vist així mateix que en la sessió del Comitè Executiu de l’ACM celebrada el dia 20 de gener de 2018, 

fou adoptat un acord pel que es resolgué acceptar formalment la dita cessió. 

 

Totes les parts, convenen així, formalitzar el present, de conformitat amb les següents: 

 

CLÀUSULES 

 

Primera.- “ENDESA ENERGIA, S.A.U.”, com a entitat seleccionada per l’adjudicació de l’Acord marc de 

mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02), es compromet a 

prestar, a favor de l’ACM, els subministraments objecte de l’esmentat Acord, en els termes establerts 

pels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que el regeixen, aprovats per acord de 

la Comissió Executiva del CCDL el 14 de juny de 2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, així 

com per la pròpia oferta presentada per part de l’empresa seleccionada, d’acord amb el següent detall, i 

resta de normativa concordant aplicable, subrogant-se l’ACM 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: 

 

LOT SUBLOT PUNT DE RECÀRREGA PREU* 

8- Estació de 
recàrrega per a 
vehicles elèctrics 

8.1- Estudi i subministrament 
del punt de recàrrega 

AC- Circutor Urban T22 Punt: 2.500,00 € 
Estudi: 3.800,00 € 
  

8- Estació de 
recàrrega per a 
vehicles elèctrics 

8.2- Gestors d’energia, gestió i manteniment dels punts 
de recàrrega 

Manteniment: 
45,00€/mes 
Gestió: 76,00€/mes 

*Els preus no inclouen l’IVA 

 

Segona.- L’Acord marc té una durada inicial de vint-i-quatre mesos, comptadors a partir del 20 d’octubre 

desembre de 2017, data en que fou formalitzat i podrà prorrogar-se per períodes de dotze mesos 

addicionals, pel què la durada total del contracte serà de quatre anys, de conformitat amb l’article 23.2 

del TRLCSP. Les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’Òrgan de contractació i per a les 

empreses seleccionades i adjudicatàries. 

 

Tercera.- L’objecte d’aquest Acord marc que es qualifica com a contracte mixt de subministraments i 

serveis, és el subministrament de vehicles mitjançant la compra, el servei de manteniment associat als 

vehicles i a la maquinària i els elements de transport mitjançant la modalitat d’arrendament i, per un 

altre, els serveis i subministraments associats als vehicles , si bé no concreta tots els encàrrecs de futura 

provisió, individualment considerats, sinó que delimita de forma oberta, però suficient, les condicions 

generals en les que caldrà realitzar el subministrament en relació a les entitats destinatàries definides als 

esmentats plecs que el regeixen així com les condicions per poder formalitzar els futurs encàrrecs per 
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part d’aquestes entitats, tot això atenent al fet que l’Acord marc és un compromís contractual general i 

obert, per la selecció d’empreses adjudicatàries i seleccionades d’acord amb l’article 198 del citat TRLCSP. 

  

La seva codificació corresponent a la nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió 

Europea és 34100000-8 (subministrament de vehicles de motor), 34400000-1 (motocicletes, bicicletes i 

sidecars), 34131000-4 (furgonetes amb caixa oberta), 34142000-4 (Camions grua i camions bolquet), 

34144000-8 (vehicles de motor per a usos especials), 34144430-1 (escombradores vials automòbils), 

3414431-8 (escombradores-aspiradores automòbils), 80500000-9 (serveis de formació) i 5010000-6 

(serveis de reparació, manteniment i serveis associats de vehicles i equip connex), segons preveu el 

reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament 

(CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’aprova el vocabulari comú de 

contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell 

sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV. 

 

Quarta.- El pressupost de licitació i el valor econòmic total estimat de l’Acord marc, de conformitat amb 

els criteris establerts en els articles 5 de la DN i 88.5 apartat b) del TRLCSP, s’ha calculat en base a les 

estimacions de futur de les entitats destinatàries que utilitzaran aquest Acord marc, si bé el seu import 

és orientatiu. 

 

El pressupost de licitació és el valor dels encàrrecs de provisió a tramitar durant el període d’execució 

inicial de l’Acord marc, dotze mesos, i que es xifra en la quantitat estimada de 8.481.982€. 

 

En quant al valor total estimat, els preus dels encàrrecs de provisió del període inicial i les seves 

possibles pròrrogues fins a un màxim de quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, és de 

32.111.732€. En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la clàusula 

seixanta-una d’aquest plec (fins a un màxim del 80%), és de 57.654.539€. 

 

D’acord amb els articles 5 de la DN i 88.1 del TRLCSP, totes les quanties econòmiques del present Plec i 

del Plec de prescripcions tècniques, s’expressen sense IVA. 

 

Els preus oferts per les empreses seleccionades i adjudicatàries, a més dels impostos corresponents, 

integren els preus dels articles i de les llicències, els costos de transport i instal·lació, les assegurances (si 

s’escau), així com la resta de tributs que es poden originar, amb excepció de l’IVA (que s’indica com a 

partida independent). 

 

Cinquena.- 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 escau, li lliurés per escrit el 

responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació. 
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Sisena.- 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. 

 

Setena.- El contractista 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.  

 

Vuitena.- La present cessió es planteja en termes de transmissió global de la posició jurídica contractual, 

incloent a més a més dels drets i obligacions que dimanen del contracte, tots els altres efectes jurídics 

suposant l’extinció de la relació jurídica de les empreses adjudicatàries i seleccionades i l’òrgan de 

contractació originari en la mesura que aquest traspassa al nou òrgan els seus deures i obligacions 

derivats del contracte, però mantenint les obligacions respecte a l’existència, validesa i virtualitat del 

contracte cedit.    

 

El present document s’estén per triplicat i a un únic efecte, en el lloc i data esmentats al principi. 

 

                                                         En representació de  

El President del CCDL,            “ENDESA ENERGIA, S.A.U.” 

 

Il·lm. Sr. David Saldoni de Tena                                         Sr. Javier Uriarte Monereo    

 

 

 

 

Sr. Juan José Muñoz Rueda 

 

 

 

 

El Secretari del CCDL,                                                                           El Secretari de l’ACM 

 

 

 

Sr. Ramón Bernaus i Abellana                                                        Sr. Marc Pifarré i Estrada 
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