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Expedient de contractació núm. 2018.04 
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya 

 

 

FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT MAQUINÀRIA TÈCNICA I ELEMENTS DE 

TRANSPORT I DE SERVEIS DE MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 

CATALUNYA, AMB L’EMPRESA “ROMACAR ABS, S.L.” 
 

 

 

A Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

 
D’una part, I’Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, proveït de DNI núm. 47625297-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 per la Secretària de la Corporació, Sra. Neus 

Roura i Serra, que dóna fe de l’acte. 

 
De l’altra, el Sr. Enrich Romagosa Lluch, proveït de DNI núm. 46135374L el qual actua en nom i 

representació de la societat mercantil “ROMACAR ABS SL”, amb domicili social al carrer Ciutat 

d’Asunción número 49 de la localitat de Barcelona (08030), amb el NIF núm. B63002901, degudament 

inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Volum 35096, Full B-257124, Foli 209, Inscripció 1a i 

següents, atesa la seva qualitat d’administrador únic de la mateixa, segons consta a l'escriptura pública 

de l’esmentada societat, atorgada en data 5 de febrer de 2016 davant el Notari de l’Il·ltre. Col·legi de 

Barcelona Sr. Salvador Farres Reig, amb el número de protocol 487, que asseguren vigents i degudament 

inscrites al registre Mercantil abans esmentat. 
 

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 l’Acord marc que té com a objecte el 

subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya, amb l’empresa adjudicatària abans esmentada en el 

corresponent procediment de licitació 2018.04, pel que fa al lot 12. 

 
L’esmentada adjudicació va ser aprovada per acord de la Comissió Executiva del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local, de data 11 de novembre de 2021, segons es desprèn dels següents, 

 

 
ANTECEDENTS 

 
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la 

contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, 

principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part 

de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a  

satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció 

de mercat i estudis que porta a terme el Gabinet d’estudis de l’entitat. 
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2.- D’acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 4 de desembre de 2019 

i publicats al perfil de contractant de l’entitat, l’esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva 

sessió de data 23 de juliol de 2020, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de 

maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord  

marc i que, seguidament, es relacionen: 

 
- LOT 1. ESCOMBRADORA VIAL PETITA: AEBI SCHMIDT IBERICA SA 
- LOT 2. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA: DULECENTRE SA 
- LOT 3. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA: AEBI SCHMIDT IBERICA SA 
- LOT 4. ESCOMBRADORA VIAL GRAN: AEBI SCHMIDT IBERICA SA 
- LOT 5. FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES: KRÜGER TECHNOLOGY SL 
- LOT 6. FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES: KRÜGER TECHNOLOGY SL 
- LOT 7. ESCOMBRADORA-ASPIRADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES: KRÜGER 

TECHNOLOGY SL 

- LOT 8. VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA: GRAU, MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA 
- LOT 9. VEHICLE PORTA IMPLEMENTS: Desert 
- LOT 10. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ): ROMAUTO GRUP DE 

CONCESSIONARIS SL 
- LOT 11. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA): RENAULT RETAIL GROUP 

BARCELONA SA 

- LOT 12. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA: ROMACAR ABS SL 
- LOT 13. VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN: ROMACAR ABS SL 
- LOT 14. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL 
- LOT 15. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL 
- LOT 16. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA: ROMAUTO GRUP 

CONCESSIONARIS SL 
- LOT 17. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA: ROMAUTO 

GRUP CONCESSIONARIS SL 
- LOT 18. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET: ROMAUTO GRUP 

CONCESSIONARIS SL 
- LOT 19. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA: ROMAUTO GRUP 

CONCESSIONARIS SL 

- LOT 20. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL: 
BILBOTRUCK 

- LOT 21. VEHCILE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB ELEVADOR PORTA FÈRETRES: CLEM 
ECOLÒGIC SL 

- LOT 22. VEHICLE GRUA MUNICIPAL: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL 
- LOT 23. ELEVADOR DE PERSONES ELÈCTRIC: JMV SATYMAN SL 
- LOT 24. ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ MANUAL: CLEM ECOLÒGIC SL 
- LOT 25. ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ ELÈCTRICA: JMV SATYMAN SL 
- LOT 26. VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES: JMV SATYMAN SL 
- LOT 27. ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES: CLEM ECOLÒGIC SL 
- LOT 28. VEHICLE PORTADOR AMB ERUGA I ELEVADOR ELÈCTRIC: JMV SATYMAN SL 
- LOT 29. CUNYA, EQUIP PER A LA NEU: DEXTRON SA 
- LOT 30. DISPENSADOR DE SAL, EQUIP PER A LA NEU: DEXTRON SA 
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- LOT 31. MÀQUINA LLEVANEUS DE VORERES: DEXTRON SA 
- LOT 32. REMOLC BIOTRITURADOR DE RESTES D’ARBRAT: Desert 
- LOT 33. MÀQUINA AUTÒNOMA D’AIGUA A PRESSIÓ: KRÜGER TECHNOLOGY SL 
- LOT 34. TALLAGESPA A BATERIA: DEXTRON SA 

- LOT 35. TALLAGESPA A BATERIA ROBOTITZADA: DEXTRON SA 
- LOT 36. TALLAGESPA A BENZINA: Desert 
- LOT 37. BUFADOR A BATERIA: DEXTRON SA 
- LOT 38. BUFADOR A BENZINA: Desert 
- LOT 39. MOTO SERRA A BATERIA: DEXTRON SA 
- LOT 40. MOTO SERRA A BENZINA: DEXTRON SA 
- LOT 41. DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BATERIA: DEXTRON SA 
- LOT 42. DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BENZINA: DEXTRON SA 
- LOT 43. ESCOMBRADORA VIAL PETITA (arrendament): CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU 
- LOT 44. ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA (arrendament): BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA SA 
- LOT 45. ESCOMBRADORA VIAL MITJANA (arrendament): CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE 

SAU 

- LOT 46. ESCOMBRADORA VIAL GRAN (arrendament): CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU 
- LOT 47. FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES (arrendament): BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA SA 
- LOT 48. VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA (arrendament): BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA SA 

- LOT 49. VEHICLE PORTA IMPLEMENTS (arrendament): Desert 
- LOT 50. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ) (arrendament): ALD AUTOMOTIVE 

SAU 
- LOT 51. VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA) (arrendament): ALD 

AUTOMOTIVE SAU 

- LOT 52. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA (arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU 
- LOT 53. VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN (arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU 

- LOT 54. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN (arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU 
- LOT 55. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG XASSÍS (arrendament): ALD 

AUTOMOTIVE SAU 
- LOT 56. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA (arrendament): 

CRONORENT SL 
- LOT 57. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA I GRUA 

(arrendament): ALD AUTOMOTIVE SAU 

- LOT 58. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET (arrendament): 
CRONORENT SL 

- LOT 59. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA (arrendament): 
CRONORENT SL 

- LOT 60. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL 
(arrendament): CRONORENT SL 

- LOT 61. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB ELEVADOR PORTA FÈRETRES 
(arrendament): TRANSTEL SA 

- LOT 62. VEHICLE, GRUA MUNICIPAL (arrendament): CRONORENT SL 
- LOT 63. VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES (arrendament): Desert 
- LOT 64. ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES (arrendament): Desert 
- LOT 65. VEHICLE PORTADOR DE FÈRETRES AMB ERUGA I ELEVADOR ELÈCTRIC (arrendament): 

Desert 
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1.- Vist que la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va prendre l’acord 

d’adjudicació de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de 

serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2018.04), en data 

23 de juliol de 2020 i notificat a les empreses licitadores el 24 del mateix mes i any. 

 
2.- Vist que en data 12 i 13 d’agost de 2020 van tenir entrada davant el Registre General d’aquest 

consorci mitjançant la plataforma “EACAT”, comunicacions del Tribunal Català de Contractes del Sector 

Públic, en virtut de les quals es posava en coneixement d’aquesta entitat que l’empresa “ROS ROCA 

SAU” i “BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA”, havien interposat recurs especial en matèria de 

contractació contra l’acord d’adjudicació de la Comissió Executiva del CCDL, de data 23 de juliol de 2020 

i, en concret, contra els lots 4 i 46 i 43, 45 i 46, respectivament. 

 
3.- Vist que les al·legacions efectuades en relació als lots 45 i 46, respecte al fet que les ofertes 

presentades per les empreses proposades com a adjudicatàries dels lots 45 i 46, podrien incórrer en 

valors anormals i desproporcionats i que es va ometre el tràmit de sol·licitud d’informació necessària,  

previst a l’art. 149 de la LCSP i la clàusula 14 del PCAP, per tal que l’òrgan de contractació pogués 

determinar si efectivament l’oferta econòmica resultava anormal o desproporcionada en relació amb la 

prestació i s’hagués hagut d’excloure, o bé, era vàlida i viable. 

 
4.- Vist que s’ha constatat l’omissió del tràmit preceptiu de sol·licitud d’informació a les empreses 

adjudicatàries dels lots 45 i 46, i que aquesta omissió podria afectar als lots 12, 14, 16, 18 i 59. 

 
5.- Vist que en data 10 de setembre de 2020, es va dictar Resolució de Presidència 52/2020, mitjançant 

la qual es disposava que la Secretaria del Consorci, emetés un informe jurídic sobre l’afectació de 

l’omissió del tràmit preceptiu de sol·licitud d’informació per avaluar si les ofertes presentades per les  

empreses adjudicatàries dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 incorrien en valors anormals o desproporcionats i 

sobre les actuacions necessàries a dur a terme. 

 
6.- Vist els antecedents i les consideracions jurídiques contingudes en l’informe jurídic emès per la 

Secretaria del CCDL, així com també les conclusions, les quals es transcriuen seguidament: 

 
“Per tot l’exposat, la Secretaria d’aquest consorci estima oportú instar el procediment excepcional de 

revisió d’ofici previst a l’article 106.1 de la LPAC, en considerar que l’acord d’adjudicació pel que afecta 

als lots 12, 14, 16, 18 i 59 es pot subsumir en la causa de nul·litat de ple dret de l’article 47.1 e) LPAC, 

per tractar-se d’un acte dictat prescindint del procediment legalment establert i de les normes que 

contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats, atès que s’ha omès 

un tràmit de vital importància del mateix, com és el requeriment d’informació de l’article 149.4 LCSP, de  

conformitat amb el previst en la clàusula 14 del PCAP de l’Acord marc de subministrament de 

maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya i que, alhora, aquest tràmit revesteix el caràcter de norma essencial per a la 

formació de la voluntat de la mesa de contractació, entenent que aquesta corporació no disposa d’altres  

mitjans per a restablir la legalitat infringida. 
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Així mateix, és important remarcar que nul·litat de l’acord d’adjudicació que es constata en el present 

informe té un caràcter parcial, no afectant, per tant, a la resta dels lots objecte de la licitació.” 

 

7.- Vist que en data 1 d’octubre de 2020, la Comissió Executiva del CCDL acordà iniciar l’expedient per a 

la revisió d’ofici de l’acord d’adjudicació de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i 

elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. núm. 2018.04), adoptat per la Comissió executiva del CCDL de data 23 de juliol de 2020 i notificat a 

les empreses licitadores el 24 del mateix mes i any, únicament pel que fa als lots 12, 14, 16, 18 i 59, al 

concórrer la causa de nul·litat de l’article 47.1 e) LPAC. 

 
8.- Vist que la Comissió Jurídica Assessora, reunida el 27 de maig de 2021, va emetre el Dictamen 

162/2021, pel qual s’informà favorablement sobre la revisió d’ofici instruïda pel CCDL per a declarar la 

nul·litat de ple dret de l’adjudicació a diverses empreses dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l’Acord marc de 

subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya. En aquest sentit, la Comissió Jurídica Assessora va 

concloure que l’omissió del tràmit previst en l’article 149.4 de la LCSP era un tràmit essencial, en el 

sentit que la seva omissió integrava el supòsit inclòs en la causa de nul·litat de l’article 47.1 e) de la 

LPAC, és a dir, el consistent en l’omissió de tràmits essencials del procediment. Així mateix, la Comissió 

Jurídica Assessora, va concloure que com a conseqüència de la declaració de nul·litat parcial de l’acte  

d’adjudicació, només en relació amb els lots 12, 14, 16, 18 i 59, calia retrotraure les actuacions al 

moment immediatament anterior per fer possible la pràctica del tràmit procedimental omès (el de 

l’article 149.4 de la LCSP). 

 
9.- Vist que en data 14 de juliol de 2021 la Comissió Executiva del CCDL acordà la nul·litat de ple dret de 

l’acord d’adjudicació dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l’Acord marc de subministrament de maquinària 

tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. núm. 2018.04), adoptat per la Comissió executiva del CCDL de data 23 de juliol de 2020, 

al concórrer la causa de nul·litat de l’article 47.1 e) LPAC, a l’haver-se dictat prescindint del 

procediment legalment establert i de les normes que contenen les regles essencials per a la formació 

de la voluntat dels òrgans col·legiats, atès que s’havia omès un tràmit de vital importància del 

procediment, com era el requeriment d’informació de l’article 149.4 de la LCSP i que, alhora, aquest 

tràmit revestia el caràcter essencial per a la formació de la voluntat de la mesa de contractació. Així 

mateix, s’acordà la retroacció de les actuacions en el moment previ a l’adjudicació dels lots 12, 14, 16, 

18 i 59, per tal que, d’acord amb l’article 149.4 de la LCSP, les empreses proposades com adjudicatàries 

dels lots referenciats presentessin la justificació de les respectives ofertes econòmiques, atès que 

d’acord amb els paràmetres fixats a la clàusula 14 del PCAP aquestes podrien estar incurses en valors 

anormals o desproporcionats, tot conservant la resta d’actes i tràmits dictats amb anterioritat a l’acord 

d’adjudicació, d’acord amb l’article 51 de la LPAC, per no trobar-se afectats del vici de nul·litat que 

porta causa al present procediment i atès que el seu contingut s’hagués mantingut igual de no haver-se 

comés l’omissió del tràmit de l’article 149.4 de la LCSP. 
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10.- Vist que la Comissió Executiva del CCDL acordà, en la mateixa sessió de data 14 de juliol de 2021, 

conferir, d’acord amb les previsions de l’article 149 de la LCSP i la clàusula 14a del PCAP, un tràmit 

d’audiència de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, per tal que les 

empreses proposades com adjudicatàries dels lots 12, 14, 16, 18 i 59, aportessin tota aquella 

informació necessària per poder determinar l’adequació i la viabilitat de les seves ofertes en els lots 

corresponents, tenint en compte el baix nivell del preu proposat i la puntuació obtinguda en la resta de 

criteris d’adjudicació diferents al preu, la qual era superior a la mitjana aritmètica de les ofertes 

presentades. 

 

11.- Vist que les empreses proposades com adjudicatàries van atendre degudament el requeriment, 

presentant la documentació que fou requerida, tot justificant l’adequació i la viabilitat de les seves 

ofertes tenint en compte els paràmetres següents: l’estalvi derivat del procés de fabricació dels 

subministraments oferts i dels serveis prestats; les solucions tècniques adoptades per l’empresa i les 

condicions especialment favorables que disposin per subministrar els productes i prestar els serveis; la 

innovació i l’originalitat de les solucions proposades per subministrar els productes i prestar els serveis; 

el respecte de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social i laboral, i de subcontractació; 

i, finalment, la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat. 

 
12.- Vist que la Mesa de contractació reunida el dia 28 d’octubre de 2021, i un cop analitzada amb 

deteniment tota la informació i documentació presentada per part de les empreses proposades com 

adjudicatàries, així com també de l’informe tècnic de valoració emès en data 17 de setembre de 2021, 

va acordar per unanimitat acceptar la valoració realitzada segons l’informe tècnic, considerant que les  

ofertes presentades que presumptament contenien valors anormals o desproporcionats, poden ser 

complertes amb les condicions econòmiques i solucions tècniques plantejades, concloent-se la viabilitat 

de les ofertes presentades i la seva no incursió en anormalitat i va acordar proposar a l’òrgan de 

contractació acceptar les ofertes. 

 
13.- Vist que els membres de la Mesa de contractació, en la mateixa sessió del dia 28 d’octubre, va 

acordar per unanimitat, formular la proposta de classificació i adjudicació d’empreses dels lots 12, 14,  

16, 18 i 59 de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de 

serveis de manteniment, d’acord amb el detall que seguidament es relaciona: 

 
LOT 12. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA 

 

1. ROMACAR ABS SL (98,80 punts) 
2. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (79,17 punts) 
3. COVESA VEHÍCULOS SL (62,22 punts) 

 

LOT 14. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN 
 

1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts) 
2. EXCLUSIVAS PONT SA (74,07 punts) 
3. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (71,72 punts) 

 

LOT 16. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA 
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Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya 

 
 

1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,46 punts) 
2. TALLERES AUTOLICA SA (90,00 punts) 
3. BILBOTRUCK SL (80,95 punts) 

 

LOT 18. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET 
 

1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts) 
2. TALLERES AUTOLICA SA (87,68 punts) 
3. BILBOTRUCK SL (81,35 punts) 

 
LOT 59. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA (arrendament) 

 

1. CRONORENT SL (97,50 punts) 
2. ALD AUTOMOTIVE SAU (89,92 punts) 
3. TRANSTEL SA (81,17 punts) 

 

14.- Vist que ha quedat acreditat per part dels licitadors proposats com a adjudicatari dels lots 12, 14, 

16, 18 i 59, que ha estat presentada la documentació a la que fa referència l’apartat segon de l’article 

150 de la LCSP. 

 
15.- L’adjudicació dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l’Acord marc ha estat notificada a tots els licitadors i 

s’ha ajornat la signatura del contracte al transcurs del termini quinzenal previst en l’article 153.3 de la  

LCSP en ésser susceptible l’adjudicació de recurs especial en base a la seva quantia econòmica, sense 

que cap licitador hagi presentat recurs, essent en conseqüència, procedent la formalització en 

document administratiu del present contracte. 

 
I convenint així, ambdues parts, en qualitat d’adjudicadora i d’empresa seleccionada del present Acord  

marc, el formalitzen en aquest document administratiu, de conformitat amb les següents, 

 

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- En virtut del present contracte “ROMACAR ABS, S.L.”, com a empresa adjudicatària d’aquest 

Acord marc en el lot 12, es compromet a realitzar els subministrament i, si s’escau, serveis objecte 

d’aquest Acord marc, en cas de resultar adjudicatària del corresponent contracte basat, en els termes 

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

Acord de la Comissió Executiva del CCDL de 4 de desembre de 2019 i publicats al perfil de contractant de 

l’entitat, així com per la pròpia oferta presentada per part de l’empresa adjudicatària. 

 
El present Acord marc, de conformitat amb el que disposa els articles 221.3 i 221.4 de la LCSP i els 

corresponents Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, estableix la 

regulació de les condicions en que tindran lloc els serveis objecte de l’Acord marc per a les entitats 

destinatàries interessades que estiguin adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i 
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l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 228 de la LCSP, mitjançant la formalització del corresponent 

contracte basat. 

 
Segona.- De conformitat amb la clàusula 10 del PCAP d’aplicació, l’Acord marc té una durada inicial de 

vint-i-quatre mesos, comptadors a partir de la data de formalització del present contracte. Aquest 

període podrà ésser prorrogat per dos períodes addicionals de dotze mesos termini a màxim cadascun 

d’ells, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim. 

 
De conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan 

de contractació i obligatòries per les empreses seleccionades. 

 
Tercera.- La posterior adjudicació dels contractes basats que derivin del present Acord marc seran 

executats pel contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions de l’oferta presentada 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. 

 
Quarta.- L’empresa seleccionada 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 per la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic, 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. 

 
Cinquena.- L’empresa seleccionada 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 de riscos laborals seguretat social i protecció de dades. 

 
Sisena.- D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest contracte les qüestions litigioses sorgides 

sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del present Acord marc, seran resoltes per l’òrgan 

de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius, 

podent ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els dicti, o ser 

impugnat mitjançant recurs contenciós administratiu, conforme a l’establert en la Llei reguladora 

d’aquesta jurisdicció. 

 
Setena.- L’empresa seleccionada 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.- Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que hi participin o 

estiguin en contacte amb motiu de la prestació del servei, seran tractades pel CONSORCI CATALÀ PEL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) en qualitat de Responsable de Tractament. La base jurídica que 

legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la seva formalització i execució. 
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La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics 

derivats, així com el desenvolupament i control dels serveis contractats i, si escau, la remissió 

d'informació sobre les incidències que hi estiguin relacionades. Les dades no seran cedides o 

comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons la Llei. 

 
Les dades seran conservades durant el temps en què puguin ser requerides per les autoritats públiques 

competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals). 

 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 

2016 (Reglament General de Protecció de Dades), podreu exercir els drets d'accés, rectificació, 

supressió, limitació, oposició i portabilitat, respecte les vostres dades personals, enviant un escrit 

acompanyat del vostre DNI, dirigit a l'adreça especificada en l'encapçalament. 

 
I, perquè així consti tot el que s’ha convingut, els interessats firmen aquest Acord marc, a un únic efecte, 

en el lloc i data esmentats a l’encapçalament. 

 

 
El President del CCDL, En representació d’ 

“ROMACAR ABS, S.L.”, 

Lluís Soler 

Panisello - DNI 

47625297W 

(TCAT) 
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- DNI 47625297W (TCAT) 

Fecha: 2021.12.28 
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PUESTO 1/46982/17012022093610, 
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Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello Sr. Enric Romagosa Lluch 

 
La Secretària del CCDL 

i Oficial Major de la Diputació de Lleida, 
 

Neus Roura 

Serra - DNI 

46359516A 

(TCAT) 

 

Firmado digitalmente 

por Neus Roura Serra - 

DNI 46359516A (TCAT) 

Fecha: 2021.12.29 

10:47:51 +01'00' 

 

Sra. Neus Roura i Serra 
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