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C-12/2020 

 

CONTRACTE DE PROVISIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, D’UN 

VEHICLE PER ALS SERVEIS GENERALS DE L’EMPRESA AIGÜES DE BLANES S.A. A TRAVÉS DE L’ACORD 

DE MAQUINARIA TECNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT I DE SERVEIS DE MANTENIMENT AMB 

DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA DEL CONSORCI CATALÀ PEL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL (SEC 2018 10) 

 

 

Blanes, a 12 de novembre de 2020 

 

     REUNITS 

 

D’una part, el senyor NARCÍS PIFERRER I REIXACH, amb DNI núm. 40.266.881-E, en la seva qualitat de 

Conseller Delegat d’ AIGÜES DE BLANES S.A., facultat per aquest acte per la Junta General del 24 

d’octubre del 2019, i elevats a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de 

Girona el dia 24 de gener de 2020. 

 

De l’altra, el senyor Ángel Fernando Vara Arias, amb DNI núm. 1173420-K, com a representant de 

l’empresa ALD Automotive S.A.U. amb CIF A-80292667, i domicili social a la Carretera de Pozuelo, 

número 32, 28220 de Majadahonda de Madrid, adjudicatària dels lots 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

i 59, Arrendament, amb o sense opció de compra, d’automòbils (lot x) de l’Acord marc de Maquinaria 

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

Catalunya del Consorci Català pel desenvolupament local (SEC 2018 10).   

 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present 

contracte i,  

 

     MANIFESTEN 

 

I.- Que el 27 de Juliol de 2021 el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar l’Acord marc 

de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya a un seguit d’empreses 

seleccionades per unitat objecte de licitació, corresponent l’adjudicació del lots 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58 i 59, arrendament, amb o sense opció de compra, d’automòbils Exp.: SEC 2018 10, a 

l’empresa ALD Automotive S.A.U. amb la relació de preus unitaris que figuren en l’esmentat Acord. 

 

II.- En data 08/10/2019, el Conseller Delegat, va adoptar, entre d’altres, l’aprovació de l’adhesió de 

l’Empresa AIGÜES DE BLANES S.A al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local. Exp.: SEC 2018 10. 
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III.- En data 11/11/2020, el Conseller Delegat va adoptar, entre d’altres, l’acord pel subministrament 

de 1 vehicle en la modalitat de lloguer financer (rènting) per a diferents serveis de l’Empresa, a través 

de l’acord marc de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb 

destinació a les entitats locals. Pel que fa als serveis generals de l’Empresa s’acorda la contractació d’un 

vehicle NISSAN ENV200 40KW del lot 50, a l’empresa ALD Automotive S.A.U. adjudicatària d’aquest 

lot. 

 

En virtut de l'anterior, ambdues parts formalitzen aquest contracte amb subjecció a les següents, 

 

CLÀUSULES  

 

Primera.- Establir amb l’empresa ALD Automotive S.A.U.  el contracte pel subministrament d’un vehicle 

del Lot 50, vehicle NISSAN ENV200 40KW, d’acord amb l’acord d’adjudicació i a l’oferta presentada i 

amb les característiques següents: 

 

Marca: NISSAN 

Model:.  ENV200 40KW 

Característiques: VEHICLE SEGONS LOT  + WALLBOX + ROTULACIÓ                                                                                                                    

Color: BLANC 

Complements inclosos: PANELAT INTERIOR + ARMARI LATERAL INTERIOR + BACA SOSTRE + LLUMS 

LED POSTERIORS 

Modalitat contracte: Rènting amb opció de compra.  

Durada contracte: 48 MESOS (4 ANYS) 

Km totals: 10.000 

Preu km excés/defecte: 0,018 / 0,012 euros/Km + iva 

Valor opció de compra: 13.176,00 

Import quota mensual: 825,64 euros + iva 

Import contracte: 39.630,72 euros + iva 

 

Segona.- El destinatari del subministrament d’aquest vehicle és AIGÜES DE BLANES, SA en quan entitat 

assenyalada en la relació dels ens adscrits a la compra agregada de la ACM i que figuren en el document 

adjunt  del plec de clàusules administratives de l’Acord marc de maquinària tècnica i elements de 

transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals, amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Expedient SEC 2018 10) en la modalitat d’arrendament amb opció de compra 

adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local el 19 d’octubre de 2017. 

 

Tercera.- Aquest contracte tindrà una vigència de 4 anys (48 mensualitats). De mutu acord, manifestat 

de manera expressa per ambdues parts, es podrà prorrogar la vigència del contracte per 1 any més (12 

mensualitats), sense que la vigència total del contracte pugui excedir dels 5 anys (60 mensualitats).  
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Es fixa com a data d’inici d’aquest contracte, la data que figuri a l’albarà de lliurament/recepció del 

vehicle, degudament signat pel servei de Compres.  

 

Quarta.- El termini de lliurament del vehicle, degudament retolat amb la imatge corporativa de 

l’Ajuntament per a l’ús dels serveis municipals, serà, com a màxim, de 60 dies comptats des de la data 

de signatura d’aquest contracte.  

 

El vehicle haurà de ser lliurat a l’adreça de l’empresa AIGÜES DE BLANES S.A, ubicada al CARRER SANT 

PERE MARTIR nº21 DE 17300 BLANES. 

 

Cinquena.- Per a qualsevol circumstància no prevista en el present contracte serà d’aplicació el que 

preveuen els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars de  l’Acord marc 

de mobilitat sostenible: subministrament i serveis de vehicles de serveis generals i policials amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local (Expedient 

SEC 2018 10). 

 

Sisena.- Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte sorgissin desavinences entre l’Empresa i la 

contractista, una vegada esgotada la via administrativa se sotmetran als òrgans judicials de la 

jurisdicció contenciosa administrativa de Blanes, amb expressa renúncia del contractista a la jurisdicció 

dels tribunals del seu domicili. 

 

Setena.- El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels documents 

annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota classe promulgades per 

l’Administració, que puguin tenir aplicació en execució d’allò pactat, no eximirà la contractista de 

l’obligació del seu compliment. 

 

Per la deguda constatació de tot el que s'ha convingut, es signa aquest contracte per duplicat. 

 

 

 

 

 

 

Per l’Empresa       Per l’empresa 

AIGÜES DE BLANES S.A.     ALD Automotive S.A.U.    

Narcís Piferrer Reixach      Angel Vara Arias                         
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