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Número i Data:
2022VISE000004 11/02/2022
Viserma Serveis i Manteniments SLU
Presidència

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Carola Llauró i Sastre, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i Presidenta de
l’empesa municipal VISERMA SERVEIS I MANTENIMENTS SLU, resolc el següent:
REF: Expedient número GVIS2022000003
Encàrrec directe a l’empresa SOLRED de combustible per als vehicles municipals
titularitat de VISERMA SERVEIS I MANTENIMENTS SLU, empresa municipal, basat
en Acord marc de la CCS del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya.
Identificació de l’expedient
Número exp.: GVIS2022000003

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://seuelectronica.vilassardedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Relació de fets
En data 3 de juny de 2020 el Consell d’Administració de VISEMA, va acordar l’adhesió al
sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, i es
va aprovar el conveni de col·laboració en què s’estableixen les condicions de participació
en aquest sistema.
En data 11 de juny de 2020 es va signar el Conveni de Conveni de Col·laboració entre
l’ajuntament de Vilassar de Dalt i la comissió central de subministraments, en què
s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i
serveis de la Generalitat de Catalunya
Per part de la Central de Subministraments del Departament d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya s’ha informat de què s’ha licitat el contracte corresponent a
l’Expedient CCS 2022 2 relatiu a subministraments de combustible, i de què els nous
contractes entraran en vigor a partir del dia 1 de febrer de 2022.
VISERMA, empresa municipal ha de concursar el subministrament del carburant pels
vehicles de la flota.
 La Generalitat a traves de la plataforma de contractació pública dins l'Acord marc de
subministraments de combustible (Exp. CCS 2022 2) ha concursat el subministrament.
 Dins l'acord marc, a nosaltres ens pertoca l'adhesió al lot 1 i com adjudicatari SOLRED, que es on correspon la benzinera de Vilassar de Dalt, on farem la major part de
subministraments.
 L'oferta presentada per SOLRED, en general, i especialment per la benzinera de Vilassar de Dalt, es la següent:
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Viserma Serveis i Manteniments SLU
Presidència

VEHÍCULOS
LOTE TERRESTRES.
1
PROVINCIA
BARCELONA

Nombre
Estación de Dirección
Localidad
Servicio
(1)
(ES)

E.S. CRED
VILASSAR
DE DALT

CL PIO
XII, S.N.

Coordenadas UTM

Indicar
si
dispone
de
surtidor
de GLP
(SI/NO)

VILASSAR
DE DALT 41,5113226/2,36137453 NO

Indicar si
dispone
de punto
de
recarga
para
vehículos
eléctricos
(SI/NO)

Indicar si
se
Descuento Descuento Descuento Descuento
encuentra
Dias
general
general
adicional adicional
dentro de semanales
Horario de
gasoil
gasolina
gasoil
gasolina
una
de
funcionamento
(DGG)
(DGB)
(DAG)
(DAB)
autopista apertura
[€/litro]* [€/litro]* [€/litro]* [€/litro]*
de peaje
(SI/NO)

NO

NO

TODOS

6h00-22h00

0,130

0,120

0,010

 Els descomptes esmentats, d'acord amb els plecs, s'apliquen sobre el preu marcat a cada
assortidor.
 La previsió de despesa pel 2022 és la següent:


Numeració 



624-2022



Nom partida


Transports
Vinculades

i

Despeses 

Import
42.300,00

>>
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Cal tenir en compte que l’Acord Marc signat entre l’empresa adjudicatària (SOLRED) i la
Comissió Central de Subministraments del Departament d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya té una durada inicial de dos anys, prorrogable per períodes
anuals, com a màxim fins a un total de 4 anys (període inicial més pròrrogues).
Existeix crèdit pressupostari per poder autoritzar la despesa per al període inicial de durada
del contracte, que és de dos anys, amb càrrec a les partides següents, hi ha el compromís
pel que fa a la partida de l’exercici 2023:


Numeració 





624-2022


Transports
Vinculades

i

Despeses 

42.300,00



624-2023


Transports
Vinculades

i

Despeses 

45.300,00

Nom partida

Import

La relació de Vehicles que formen part del subministrament a efectuar és el següent:
Vehicle
Renault G 280 20
Volvo FL 618 B250
Volvo FL 618
Mitsubishi L-200
Piaggio Quargo 0,7 Tipper
Renault Kangoo 1,5 DCI
Peugeot Partner FG L1 1.6
HDI

Matrícula
B2715NT
3265CCR
9020CFF
1066DZS
7497JTG
4456HZN
9695JFJ
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Fonaments de dret
Articles 116 i 117 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 Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que regulen l’inici i
contingut i l’aprovació de l’expedient de contractació.
Articles 131, 135 i 220 de la referida Llei 9/2017, de 8 de novembre, que regulen, el
procediment d’adjudicació, la publicitat de la licitació i el procediment de subscripció
d’acords marc.
Article 7.1 del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la
contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o
derivats dins l’Administració de la Generalitat i altres organismes públics, que estableix
que la Comissió Central de Subministraments és l’òrgan de contractació de productes, béns
mobles i serveis de referència que es declarin de contractació centralitzada.
Articles 300 i següents i la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017.
Article 53.1.o) 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 (TRLMRLC).
Conclusions
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1. Efectuar encàrrec directe a l’empresa SOLRED per al subministrament de combustible

dels vehicles de VISEMRA, amb les condicions acordades en l’Acord Marc signat entre l’empresa adjudicatària i la Comissió Central de Subministraments del Departament
d’Economia i Hisenda, per a un període de dos anys, a comptar des del dia 1 de febrer
de 2022. Aquest encàrrec es podrà renovar si aquest contracte signat entre les dues
parts es prorroga (fins a un màxim de dos anys més).
2. Autoritzar i disposar la despesa prevista per al subministrament de combustible dels

vehicles de VISERMA per als anys 2022 i 2023 a favor de l’empresa SOLRED, i amb
càrrec a les partides següents:
Numeració

Nom partida

Import

624-2022

Transports i Despeses Vinculades

42.300,00

624-2023

Transports i Despeses Vinculades

45.300,00

No obstant això anterior, els crèdits pressupostaris corresponents a l’anualitat de 2023
quedaran subordinats a l’existència de crèdits adequats per finançar les obligacions
derivades d’aquest encàrrec directe en aquest exercici, que s’hauran de tramitar a l’empara
de la base 52 de les Bases d’execució del pressupost i de l’article 117 del LCSP i l’article
174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, restant aquest encàrrec directe sotmès a la condició
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suspensiva de l’existència de crèdits adequats i suficients per finançar les obligacions
derivades de l’encàrrec directe per a l’exercici de 2023.
3. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària SOLRED per tal que es puguin

aplicar les condicions de l’Acord Marc en el subministrament de combustible dels vehicles de VISERMA.
4. Comunicar a l’empresa adjudicatària que és indispensable efectuar una factura per cada
vehicle i incloure la següent informació.
1. Codi IBAN.
2. Les factures s’han d’enviar per email a viserma@vilassardedalt.cat
5. Publicar aquest decret en el Portal de la Transparència de l’ajuntament de Vilassar de
Dalt, en compliment d’allò establert en l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

A Vilassar de Dalt
La Presidenta
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
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Carola Llauró i Sastre
Document signat electrònicament
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