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Marta Puig Puig, secretària acctal., de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió ordinària celebrada el dia 28
de juny de 2021, per unanimitat, adopta l’acord següent, a reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’Organització i Funcionament:
«3. Adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc del contracte de serveis de
manteniment dels ascensors a edificis municipals de l'Associació catalana de
Municipis.

Montserrat Febrero i Piera

Per al normal i correcte funcionament de les instal·lacions municipals que disposen
d’aparells elevadors i/o ascensors, cal que aquests siguin objecte de manteniment
preventius periòdics i, si escau, correctius i normatius. En aquest sentit i atès que des
de l’Ajuntament no es disposen dels mitjans materials ni personals adequats, es fa
necessària la contractació d’aquest servei per part d’una empresa especialitzada.
Actualment, i fins el 30 de juny de 2021, aquest contracte es troba vigent, resultant
indispensable adjudicar-lo novament amb efectes 1 de juliol de 2021. Atès que l’ACM,
a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) té adjudicat un acord
marc de servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements
substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), i atès
que l’Ajuntament està adherit al sistema de contractació centralitzada des del 30 de
novembre de 2012, des de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals es
considera procedent efectuar els tràmits oportuns per adherir-nos a aquest contracte,
les especificacions del qual es concreten a continuació.
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 seva 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 mencionada Comissió Executiva, de data 8 de juny de 2017,
adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall següent
per lots: 1) “ASCENSORES ERSCE, SAU”, LOTS: 1, 7 i 10, 2) “CITYLIFT, SA”, LOTS: 2
i 6 3) “A.EMBARBA, SA”, LOTS: 3 i 5 4) “MARVI ASCENSORES, SL”, LOTS 8 i 9 i 5)
“KONE ELEVADORES, SA”, LOT 4.
En data 10 de juliol de 2017, es van formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils adjudicatàries, els corresponents contractes de l’Acord marc de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, licitat de
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
Mitjançant sengles acords de la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local de data 19 d’octubre de 2017 i del Comitè Executiu de l’ACM
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de data 19 de setembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte, va ser aprovada la cessió dels corresponents contractes a
favor de l’ACM, per tal que aquesta es subrogués en la posició del CCDL, pel que fa a
tots els drets i deures derivats de la relació contractual, actuacions, que es
formalitzaren amb les empreses adjudicatàries, en data 25 d’octubre de 2017.

Montserrat Febrero i Piera

En data 4 d’abril de 2019, l’empresa ASCENSORES ERSCE SAU amb CIF A08277907,
va comunicar al Consorci Català pel Desenvolupament Local la seva voluntat de cedir
el contracte relatiu al lot 10 de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells
elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.02), així com també els contractes basats en
l’esmentat Acord marc, a l’empresa ASCENSORS F.SALES SL. Un cop acreditada la
solvència i la capacitat de l’empresa ASCENSORS F.SALES SL per contractar amb
l’administració, es va formalitzar el contracte amb data 2 de juliol de 2019.
En data 18 de juny de 2020, la Comissió de Presidència va aprovar definitivament la
segona pròrroga de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.02) per un període addicional de 12 mesos més, des de l’11 de
juliol de 2020. S’aprova l’actualització dels preus unitaris tal com es preveu en la
clàusula novena del PCAP. Els contractes es formalitzen en data 22 de juny de 2020.
Atès que en data 30 de juny de 2021 finalitza el contracte de serveis de manteniment
dels ascensors instal·lats en les dependències de titularitat municipal, de l’ajuntament
de Corbera de Llobregat amb l’empresa Embarba, SA amb CIF A29018637, és voluntat
d’aquest Consistori adherir-se a la segona pròrroga de l’acord marc de serveis de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2015.02), LOT 1. Comarques del
Barcelonès i Baix Llobregat, adjudicat a ASCENSORES ERSCE SAU amb CIF
A08277907, de conformitat amb l’informe emès pel responsable del contracte des de
l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals, que forma part de l’expedient, amb
les especificacions que es diferencien en dos tipus de contracte, el bàsic i tot risc. Pel
període de 1 de juliol a 31 de desembre de 2021 es proposa contractar el manteniment
bàsic, atès que aquests ascensors es troben en perfecte estat de manteniment i
legalitzats. A partir del gener del 2022 i fins la finalització dels contracte, 30 de juny
de 2023, es proposa el de manteniment de tot risc per preveure qualsevol tipus
d’averia.
“Servei de manteniment bàsic. Inclou el manteniment preventiu i els serveis de rescat
permanent, inclosa l’atenció a les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any.
Els licitadors proposaran el preu unitari de les reparacions o substitucions dels
elements descrits en la tipologia dels serveis de manteniment semirisc. Aquests preus
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En data 29 de març de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament
l’expedient de la primera pròrroga de l’Acord marc (Exp. 2015.02) actualitzant els
preus d’acord amb les previsions sobre actualització de preus previstes al PCAP. Els
contractes es van formalitzar en data 2 de juliol de 2019.
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oferts vinculen l’adjudicatari en aquella prestació i també amb a la de serveis de
manteniment bàsic. La intervenció de l’adjudicatari, de reparació o substitució dels
elements per actes vandàlics o negligències, estarà supeditada a l'encàrrec pertinent que
en el seu cas hagi presentat l’empresa adjudicatària en la seva oferta.

Montserrat Febrero i Piera

Serveis de manteniment tot risc d’aparells elevadors d’interior. Inclou el manteniment
preventiu, els serveis de rescat permanent, i les reparacions o substitucions dels elements
següents, amb la mà d’obra inclosa. L’adjudicatari es farà càrrec de les reparacions o
substitucions dels elements següents, amb mà d’obra inclosa: Contacte elèctric del
limitador. Polsadors de les botoneres de cabina i pisos Indicadors lluminosos de les
botoneres de cabina i pisos. Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de
màquines. Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina. Retenidors hidràulics de
portes semiautomàtiques. Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques. Contactes de
presència de portes de pis. Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina.
Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina. Cèl·lules fotoelèctriques de
les portes automàtiques de pisos. Relés i contactors del quadre de maniobra. Resistències,
condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra. Transformadors del quadre
de maniobra. Timbre d’emergència. Bobina del electrofrè del grup tractor. Ferodos de les
sabates del electrofrè del grup tractor. Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat.
Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espaiforat.
Llums de la il·luminació de l’espai-forat. Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i
contrapès. Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes.”

Fonaments de Dret
Primer.- 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 relació al 12 i
concordants del TRLCSP, aplicable per raons d’ordre temporal, de conformitat amb el
que disposa la DT 1a.1 de la nova LCSP.
Segon.- L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3
del TRLCSP i 33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les condicions
en que tindran lloc els serveis de manteniment d’aparells elevadors, designats pels
membres del CCDL i de la resta d’entitats destinatàries de Catalunya que s’adhereixin
al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a
l’article 205.2 del TRLCSP.
Tercer.- 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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Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present tipologia la resta de serveis de
manteniment correctiu (reparacions o substitucions d’elements) i els serveis de
manteniment tècnic-legal: inspeccions oficials per part d’un organisme de control autoritzat
i la reparació dels defectes i anomalies que resultin d’aquestes inspeccions.
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Quart.- Ateses les característiques d’aquest contracte, l’òrgan de contractació serà la
Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret núm.
2019/1301, de 21 de juny.
Per tot l’exposat, la regidoria de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals
proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels acords següents:

Montserrat Febrero i Piera

SEGON. Adjudicar el contracte de servei de manteniment d’aparells elevadors i de
subministrament d’elements substitutius, a l’empresa adjudicatària del Lot 1,
Ascensores ERSCE, SAU amb CIF A08277907, amb import d’adjudicació de
20.929,18€, 21% d’IVA exclòs, amb les especificacions que es diferencien en dos tipus
de contracte, el bàsic i tot risc. Pel període de 1 de juliol a 31 de desembre de 2021
es proposa contractar el manteniment bàsic, atès que els ascensors es troben en
perfecte estat de manteniment i legalitzats. A partir del gener del 2022 i fins la
finalització dels contracte, 30 de juny de 2023, es proposa el de manteniment de tot
risc per preveure qualsevol tipus d’averia:
“Servei de manteniment bàsic. Inclou el manteniment preventiu i els serveis de rescat
permanent, inclosa l’atenció a les trucades d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any.
Els licitadors proposaran el preu unitari de les reparacions o substitucions dels
elements descrits en la tipologia dels serveis de manteniment semirisc. Aquests preus
oferts vinculen l’adjudicatari en aquella prestació i també amb a la de serveis de
manteniment bàsic. La intervenció de l’adjudicatari, de reparació o substitució dels
elements per actes vandàlics o negligències, estarà supeditada a l'encàrrec pertinent que
en el seu cas hagi presentat l’empresa adjudicatària en la seva oferta.
Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la present tipologia la resta de serveis de
manteniment correctiu (reparacions o substitucions d’elements) i els serveis de
manteniment tècnic-legal: inspeccions oficials per part d’un organisme de control autoritzat
i la reparació dels defectes i anomalies que resultin d’aquestes inspeccions.
Serveis de manteniment tot risc d’aparells elevadors d’interior. Inclou el manteniment
preventiu, els serveis de rescat permanent, i les reparacions o substitucions dels elements
següents, amb la mà d’obra inclosa. L’adjudicatari es farà càrrec de les reparacions o
substitucions dels elements següents, amb mà d’obra inclosa: Contacte elèctric del
limitador. Polsadors de les botoneres de cabina i pisos Indicadors lluminosos de les
botoneres de cabina i pisos. Llums i fluorescents d’il·luminació de cabina i sala de
màquines. Encebadors i reactàncies d'il·luminació de cabina. Retenidors hidràulics de
portes semiautomàtiques. Fleixos de torsió de portes semiautomàtiques. Contactes de
presència de portes de pis. Contactes dels operadors de portes automàtiques de cabina.
Corretges dels operadors de portes automàtiques de cabina. Cèl·lules fotoelèctriques de
les portes automàtiques de pisos. Relés i contactors del quadre de maniobra. Resistències,
condensadors, díodes i rectificadors del quadre de maniobra. Transformadors del quadre
de maniobra. Timbre d’emergència. Bobina del electrofrè del grup tractor. Ferodos de les
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PRIMER. Disposar l’adhesió del municipi de Corbera de Llobregat a la segona
pròrroga de l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.02), LOT 1: Barcelonès i Baix Llobregat.
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sabates del electrofrè del grup tractor. Finals de carrera en instal·lació de l’espai-forat.
Paradors electromecànics de parada i canvi de velocitat en instal·lació de l’espaiforat.
Llums de la il·luminació de l’espai-forat. Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i
contrapès. Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes.”

Llistat d’ascensors municipals, i característiques, en annex de l’informe justificatiu de
la tramitació incorporat a l’expedient i que es notificarà junt amb aquest acord.
TERCER. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa, de caràcter plurianual, per
import de 25.324,31€, 21% d’IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
que es relacionaran del vigent pressupost municipal, subordinada al crèdit que es
consigni en els pressupostos dels anys 2022 i 2023, amb el següent desglossament:
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De l’1 de juliol al 31 de desembre de 2021 ......... 6.958,48€, 21% IVA exclòs,
8.419,76€, 21% IVA inclòs.
Dependència
Municipal
Escoles
Biblioteca
Zona esportiva
H.P.O.
Pàrquing La Pau
C.Les Magnòlies

Partida
pressupostària
02.323.21300
02.3321.21300
02.342.21300
02.1522.21300
02.133.21300
02.337.21300

Preu
21% IVA exclòs
2.425,62€
808,54€
1.958,54€
717,93€
239,31€
808,54€

Preu
21% IVA inclòs
2.935,00€
978,33€
2.369,83€
868,70€
289,57€
978,33€

De l’1 de gener a l’31 de desembre de 2022 .......... 9.313,80€, 21% IVA exclòs,
11.269,70€, 21% IVA inclòs.
Dependència
Municipal
Escoles
Biblioteca
Zona esportiva
H.P.O.
Pàrquing La Pau
C.Les Magnòlies

Partida
pressupostària
02.323.21300
02.3321.21300
02.342.21300
02.1522.21300
02.133.21300
02.337.21300

Preu
21% IVA exclòs
2.794,14€
931,38€
931,38€
2.794,14€
931,38€
931,38€

Preu
21% IVA inclòs
3.380,91€
1.126,97€
1.126,97€
3.380,91€
1.126,97€
1.126,97€

Dependència
Municipal
Escoles
Biblioteca
Zona esportiva
H.P.O.
Pàrquing La Pau
C.Les Magnòlies

Partida
pressupostària
02.323.21300
02.3321.21300
02.342.21300
02.1522.21300
02.133.21300
02.337.21300

Preu
21% IVA exclòs
1.397,07€
465,69€
465,69€
1.397,07€
465,69€
465,69€

Preu
21% IVA inclòs
1.690,45€
563,49€
563,48€
1.690,45€
563,49€
563,49€
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De l’1 de gener al 30 de juny de 2023 ........... 4.656,90€, 21% IVA exclòs, 5.634,85€,
21% IVA inclòs.
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La forma de pagament pels manteniments serà per trimestre vençut, per la substitució
dels telèfons de la cabina, els canvis de la GSM i la posada en marxa de l’elevador de
la piscina, així com els treballs que no estiguin inclosos d’acord amb el punt 2.1
d’aquest informe, es facturarà un cop feta la feina.
QUART. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Ascensores
ERSCE, SAU, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a
través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes
de publicitat que siguin preceptius.»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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