27-2-2019
Ignacio Río Santos, Secretari d’aquest Ajuntament, en l’exclusiu
exercici de la funció de fe pública de l’article 3.2.f) del Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional,

Oscar Sanchez Ibarra (2 de 2)
Alcalde
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Adquisició dels aparells desfibril·ladors del servei de manteniment i
formació a través de l'acord marc de l'ACM per un import de 2.662,97€
(IVA inclòs). Expedient 3587/2018

1.- L’Ajuntament de Constantí, en data 2 de desembre de 2014, va aprovar l’adhesió
al sistema d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM
juntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 10 de juliol de 2017, adjudicar l’Acord marc de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03) a les empreses
seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es relaciona:
1.2.3.4.5.6.7.-

Cardiosos Global Protection S.L., lots: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Caryosa S.L., lots: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Creu Roja Espanyola a Catalunya, lots: 1, 2 i 6.
Neosalus Solutions S.L., lots: 2, 3, 5 i 6.
Schiller España S.A.U., lots: 1 i 3.
Technology 2050 S.L., lots: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Telefónica Sol. Informática y Comunicaciones de España, S.A.U., lots: 4 i 5.

3.- En data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació,
licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
4.- Actualment l’Ajuntament de Constantí disposa de cinc aparells desfibril·ladors
instal·lats en el edifici de l’Ajuntament, en el de Serveis Socials, en el Pavelló
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Que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 27 de
febrer de 2019, amb l'assistència dels Regidors Srs. Sánchez, Fortuny
(PSC) i Carrión (PP), entre uns altres es va adoptar l'Acord del tenor
literal següent:
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ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

municipal i en el Camp de Futbol municipal a més d’un aparell portàtil que es troba
en un dels vehicles de la Policia Local.
Amb aquest equipament es vol donar l’opció de tenir més possibilitats de reanimar a
habitants del municipi així com a possibles usuaris i visitants externs, així com també
donar exemple de Bones Pràctiques dins l’Administració Pública

6.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de
la DN i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en que
tindran lloc els subministraments dels DEA i els serveis de manteniment, formació,
senyalització i difusió adquirits per les entitats destinatàries, adherides al sistema de
contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article
205.2 del TRLCSP.
7.- La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss.
preveuen de forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin
crear centrals de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats,
en aquest cas, en relació a un Acord marc.
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5.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DN) i
12, en relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en
endavant TRLCSP).
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En el moment actual, l’Ajuntament no té contractat un servei especialitzat d’aquests
aparells que garanteixi el seu manteniment i la seva conservació tal i com estableix
l’article 7 del Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s’estableixen les
condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de
desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari.

9.- Atès que s'ha emès el certificat d'existència de crèdit inclòs en l'informe de
fiscalització prèvia realitzat per l'interventor.
Vist el Decret 248/2015, de 30 de juny de 2015, pel qual es delega a la Junta de
Govern Local, les competències respecte els contractes de Serveis l’import dels quals
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior als 4 anys.
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles
aplicables de Llei d’organització comarcal, es proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Constantí a l’Acord marc de
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
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8.- De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la
normativa anterior.”

2016.03), per un termini de 48 mesos, des del dia 1 de març de 2019 fins al dia 28 de
febrer de 2023.
Segon.- Aprovar la contractació d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis
associats de manteniment i formació amb l’empresa adjudicatària Caryosa Hygienic
Solutions, S.L.
Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 2.662,97 €, IVA
inclòs, per la totalitat de la durada del contracte, i que s'imputa a càrrec de l'aplicació
pressupostària 92000-212, dins del pressupost municipal dels següents anys:
554,78€
665,74€
665,74€
665,74€
110,96€

Aquest acord fou adoptat per unanimitat pels membres assistents a la
sessió.
I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de
la seva raó, d'ordre i amb el Vistiplau del Sr. Alcalde, amb l'excepció
prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona), a l’empresa adjudicatària Caryosa
Hygienic Solutions, S.L. i, al Departament de Comptabilitat.
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