Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunida en
la sessió ordinària de 22 de gener de 2019, amb l’assistència de tots els seus
membres, a excepció de la senyora Mercè Dalmau Mallafré, va adoptar, per
unanimitat de vots dels membres assistents, l’acord que es transcriu, literalment, a
continuació:
“4.

Aprovació de l’inici del procediment de contractació del servei de
manteniment d’aparells elevadors a través de la Central de Contractacions.

Objecte
Es proposa iniciar un expedient de contractació dels serveis de manteniment,
conservació i reparació dels aparells elevadors instal·lats als edificis i equipaments del
Consell Comarcal i dels ajuntaments i ens adherits a la licitació, per tal de garantir el
seu correcte funcionament i seguretat. Expedient CC 01/2019
Modalitat
Per la tipologia dels serveis a prestar, la contractació d’aquests serveis s’instrumenta a
través d’un Acord marc
Divisió en lots
Tenint en compte l’objecte i volum del contracte, no es considera adequat la seva
divisió en lots. L’objecte del contracte no es pot fraccionar i constitueix una unitat
funcional.
Codi CPV.
CPV: 50750000-7 serveis de manteniment d’aparells elevadors.
Durada.
La durada de l’Acord marc és de 2 anys. El contracte es podrà prorrogar sempre que
la suma de totes les prorrogues no superi els 4 anys de contracte.
La durada dels contractes basats en l’Acord marc serà la mateixa que la d’aquest. Si
l’Acord marc és prorrogat s’entendran prorrogats els contractes basats. Quan finalitzi el
termini de l’Acord marc, finalitzarà també el termini dels contractes basats.
Municipis adherits al servei
Municipi adherit

Pressupost anual

Les Borges del Camp

3.000,00

Pratdip

2.600,00

Vilanova d’Escornalbou

2.400,00
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Consell Comarcal del Baix Camp

2.587,00

Mont-roig del Camp

6.855,76

Vinyols i els Arcs

1.250,00

Alcover

9.600,00

L’Aleixar

1.903,16

Montbrió del Camp

1.608,86

Total

31.804,78

Pressupost base de licitació.
63.609,48€ amb IVA
L’Acord marc i els contractes basats no seran objecte de revisió de preus, de
conformitat amb la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia
espanyola i l’article 103 de la LCSP.
Finançament.
La despesa originada pels contractes derivats anirà a càrrec dels pressupostos dels
ajuntaments i/o ens adherits
Procediment d’adjudicació.
El procediment d’adjudicació serà obert.
Tramitació.
Ordinària.
Habilitació professional.
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de
vots dels membres assistents, el següent acord:
1. APROVAR l’inici del procediment de contractació, a través d’un Acord Marc, dels
serveis de manteniment, conservació i reparació dels aparells elevadors instal·lats als
edificis i equipaments del Consell Comarcal i dels ajuntaments i ens adherits a la
licitació, per tal de garantir el seu correcte funcionament i seguretat. Expedient CC
01/2019
2. APROVAR la despesa derivada de la contractació d’aquest servei amb càrrec al
pressupost de despeses de cada entitat adherida a aquest expedient de la Central de
compres.
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3. APROVAR la publicació de l’anunci de licitació al perfil de contractant de la seu
electrònica per promoure la presentació d’ofertes.”
I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb
el vistiplau del gerent, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 i següents del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb l'advertiment
que l'esborrany de l'acta que conté aquest acord se sotmetrà a aprovació en la
propera sessió que es convoqui.

El secretari
Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El gerent
Joan Emili Llauradó Grau
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