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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2021015340

L'objecte del contracte és definir i regular la contractació del servei de manteniment
preventiu i correctiu, de les portes, portals, persianes i barreres automàtiques o manuals,
ubicades en els mercats municipals de Girona, essent concretament el Mercat Municipal
d'Abastaments (Mercat del Lleó) i el Mercat de majoristes de fruites i verdures
(Mercagirona), així com dels subministraments de recanvis per a dur a terme aquest
servei.
Es considera servei de manteniment i reparació de portes, portals, persianes i barreres
automàtiques o manuals i de subministrament de recanvis, el conjunt d'operacions
preventives i correctives que cal realitzar amb l'objectiu garantir el correcte funcionament
de les portes.
Totes les instal·lacions, així com les intervencions que se'n derivin dels treballs de
manteniment en els elements existents, s'hauran de fer d'acord amb la normativa vigent i
amb les seves instruccions tècniques complementaries.

L'objecte del contracte es divideix en els lots següents:
LOT 1- Servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes, portals, persianes i
barreres automàtiques o manuals del Mercat del Lleó, així com del subministrament de
recanvis per a dur a terme aquest servei
Les prestacions que s'hauran de donar compliment en aquest lot són les següents:
- Prestació 1) Revisió i manteniment preventiu semestral de totes les portes, portals,
persianes i barreres. Els treballs inclosos en aquesta prestació són:
· Revisió i comprovació de funcionament i d'equips de seguretat de les portes, portals,
persianes i barreres. Queden incloses petites intervencions de manteniment com engreixat
i lubricació de juntes i guies, recanvis de cargols o altres peces, petites soldadures, entre
d'altres.
· Operacions de manteniment preventiu de les portes, portals, persianes i barreres,
detallades al PPTP
- Prestació 2) Operacions de manteniment correctiu derivat de l'ús, deteriorament o de
desperfectes que puguin patir les portes, així com de l'adaptació a la normativa que pugui
sorgir. Els treballs inclosos en aquesta prestació són:
· Manteniment correctiu de totes les portes derivat de l'ús, deteriorament o altres
desperfectes
· Adequacions de les portes automàtiques per adaptació a normatives que puguin sorgir.
· Millores o modernitzacions de portes, portals, persianes i barreres

LOT 2- Servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes, portals, persianes i
barreres automàtiques o manuals de Mercagirona, així com del subministrament de
recanvis per a dur a terme aquest servei.
Les prestacions que s'hauran de donar compliment en aquest lot són les següents:
- Prestació 1) Revisió i manteniment preventiu semestral de totes les portes, portals,
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persianes i barreres. Els treballs inclosos en aquesta prestació són:
· Revisió i comprovació de funcionament i d'equips de seguretat de les portes, portals,
persianes i barreres. Queden incloses petites intervencions de manteniment com engreixat
i lubricació de juntes i guies, recanvis de cargols o altres peces, petites soldadures, entre
d'altres.
· Operacions de manteniment preventiu de les portes, portals, persianes i barreres,
detallades al PPTP
- Prestació 2) Operacions de manteniment correctiu derivat de l'ús, deteriorament o de
desperfectes que puguin patir les portes, així com de l'adaptació a la normativa que pugui
sorgir. Els treballs inclosos en aquesta prestació són:
· Manteniment correctiu de totes les portes derivat de l'ús, deteriorament o altres
desperfectes
· Adequacions de les portes automàtiques per adaptació a normatives que puguin sorgir.
· Millores o modernitzacions de portes, portals, persianes i barreres.
La contractació d'aquests serveis sorgeix per la necessitat de garantir el bon funcionament
d'aquests elements, tenint en compte les característiques específiques de cada un d'ells,
els seus usos, i els materials i elements dels que estan constituïts, mitjançant empreses
especialitzades en el sector. És per això que s'ha dividit el present contracte en els 2 lots
descrits anteriorment, atenent a l'especificitat de les portes que hi ha instal·lades
actualment a cadascun d'ambdós equipaments, el Mercat del Lleó i Mercagirona.
El llistat d'instal·lacions i equipaments a mantenir de cadascun dels lots i les seves
característiques tècniques es troben definits en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Els licitadors podran optar a un, o bé als dos lots, segons el seu interès, doncs els lots
seran objecte d'adjudicació independent
El contracte es tipifica com a contracte administratiu mixt de serveis i subministraments
d'acord amb el previst als articles 25 i 18 de la llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017
(d'ara endavant LCSP). Per un costat, pel què fa a la part del servei de manteniment es
tractaria d'un contracte de serveis en els termes de l'article 17 de la LCSP i pel que fa al
subministrament dels recanvis necessaris, d'un contracte de subministraments en els
termes de l'article 16 de la LCSP.
De conformitat amb l'article 18 de la LCSP, que regula els contractes mixtos, quan un
contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres,
subministraments o serveis, cal atenir-se al caràcter de la principal, en aquest cas el servei

En disposició i segons el que estableix l'article 66.3 g) 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, és
competència pròpia del municipi la gestió dels equipaments municipals d'abastaments i
mercats i la defensa d'usuaris i consumidors. En aplicació d'aquesta disposició i per
necessitat de garantir un comerç just de producte fresc, l'Ajuntament veu convenient la
contractació de l'objecte del present contracte.
L'Ajuntament de Girona, des de l'Àrea de Promoció Econòmica, es fa càrrec dels
equipaments municipals del Mercat del Lleó i Mercagirona. Per tal de garantir un bon
funcionament dels accessos a aquests espais de comerç, la contractació d'un servei
preventiu i correctiu, de manteniment i subministrament de recanvis per a les portes,
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portals, persianes i barreres automàtiques o manuals ,d'ambdós mercats, és
imprescindible.
Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
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Insuficiència de mitjans propis:
Per insuficiència i falta de mitjans especials i altres materials o instruments amb els que no
compta l'Ajuntament, es fa del tot necessari la contractació d'una empresa especialitzada
en el sector, que reuneixi els requisits necessaris per a dur a terme les tasques
anteriorment descrites. L'empresa adjudicatària haurà de disposar tant del material
especialitzat com del personal tècnic qualificat necessari per a una optima execució dels
serveis objecte del present contracte tal i com disposa l'art. 28 de la LCSP.
Atès que no es celebrarà el contracte de serveis amb la finalitat de contractar personal.
El pressupost base de licitació del contracte s'estableix en vint mil vuitanta-sis euros amb
vuitanta-dos cèntims (20.086,82€), IVA inclòs.
S'estableix una durada del contracte de 2 anys, prorrogables fins a 2 anys més en
períodes anuals.
En aquest sentit, el valor estimat del contracte és de 34.861,43€ (trenta-quatre mil vuitcents seixanta-u euros amb quaranta-tres cèntims), IVA exclòs, als efectes de determinar
el procediment d'adjudicació i la publicitat.
Atès que el present contracte es tipifica com a contracte administratiu mixt de serveis i
subministraments d'acord amb el previst als articles 25 i 18 de la llei 9/2017, de 8 de
novembre del 2017 (d'ara endavant LCSP). Per un costat, pel què fa a la part del servei de
manteniment es tractaria d'un contracte de serveis en els termes de l'article 17 de la LCSP
i pel que fa al subministrament dels recanvis necessaris, d'un contracte de
subministraments en els termes de l'article 16 de la LCSP.
De conformitat amb l'article 18 de la LCSP, que regula els contractes mixtos, quan un
contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d'obres,
subministraments o serveis, cal atenir-se al caràcter de la principal, en aquest cas el
servei.
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per a
l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut dels articles 131 i 159.6 de
la LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP.
Segons el que estableix l'article 66.3 g) 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, és competència
pròpia del municipi la gestió dels equipaments municipals d'abastaments i mercats i la
defensa d'usuaris i consumidors.
Atès que d'acord amb la informació d'Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 2021
603 43110 21200 Millores mercats i equipaments (20210032223) i pot ordenar-se la
despesa proposada,
Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
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2021002927, de data 16 de febrer de 2021,

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
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DECRETO
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació dels serveis servei de manteniment preventiu i
correctiu de portes, portals, persianes i barreres automàtiques o manuals dels mercats
municipals (Mercat del Lleó d'Abastaments i Mercagirona), així com del subministrament
de recanvis per a dur a terme aquest servei, incorporant-hi la documentació a què fa
referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació dels serveis servei de manteniment
preventiu i correctiu de portes, portals, persianes i barreres automàtiques o manuals dels
mercats municipals (Mercat del Lleó d'Abastaments i Mercagirona), així com del
subministrament de recanvis per a dur a terme aquest servei, amb un import de licitació de
vint mil vuitanta-sis euros amb vuitanta-dos cèntims (20.086,82€), IVA inclòs, i una durada
de 2 anys, comptat a partir de l'endemà de la data de formalització del contracte],
prorrogables fins a 2 anys, una vegada emès l'informe preceptiu del secretari, d'acord amb
el que preveu el punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
L'import total de la despesa ascendeix a 20.086,82€, IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 16.600,68€ (setze mil sis-cents euros amb seixanta-vuit cèntims) de
pressupost net, més 3.486,14€ (tres mil quatre-cents vuitanta-sis euros amb catorze
cèntims) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació dels serveis servei de
manteniment preventiu i correctiu de portes, portals, persianes i barreres automàtiques o
manuals dels mercats municipals (Mercat del Lleó d'Abastaments i Mercagirona), així com
del subministrament de recanvis per a dur a terme aquest servei.
Quart- Aprovar la despesa per import total de vint mil vuitanta-sis euros amb vuitanta-dos
cèntims (20.086,82€). Aquest import es desglossa en setze mil sis-cents euros amb
seixanta-vuit cèntims (16.600,68€) de pressupost net més tres mil quatre-cents vuitanta-sis
euros amb catorze cèntims (3.486,14€) en concepte d' IVA calculat al 21%.
La despesa prevista per l'any 2021 (es preveu que el contracte comenci a executar-se el
dia 1 d'agost de 2021) serà de de quatre mil sis-cents tres euros amb vint-i-tres cèntims
(4.603,23€),IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en tres mil vull-cents quatre euros amb trenta-dos cèntims
(3.804,32€) de base, més set-cents noranta-vuit euros amb noranta-un cèntims (798,91€)
d'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la partida següent:
2021 603 43110 21200 MILLORES MERCATS I EQUIPAMENTS: 4.603,23€ (Núm.
Operació 220210032223)
La despesa prevista per l'any 2022 (des del dia 1 de gener fins el dia 31 de desembre) és
de deu mil quaranta-tres euros amb quaranta-un cèntims (10.043,41€), IVA inclòs. Aquest
import es desglossa en vuit mil tres-cents euros amb trenta-quatre cèntims (8.300,34€) de
base, més mil set-cents quaranta-tres euros amb set cèntims (1.743,07€) d'IVA calculat al
21%, amb càrrec a la partida següent:
2022 603 43110 21200 MILLORES MERCATS I EQUIPAMENTS: 10.043,41€ (Núm.
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Operació 220219000535)
La despesa prevista per l'any 2023 (des del dia 1 de gener fins el dia 1 d'agost) és de cinc
mil quatre-cents quaranta euros amb divuit cèntims (5.440,18€),IVA inclòs. Aquest import
es desglossa en quatre mil quatre-cents noranta-sis euros amb dos cèntims (4.496,02€) de
base, més nou-cents quaranta-quatre euros amb setze cèntims (944,16€) d'IVA calculat al
21%, amb càrrec a la partida següent:
2023 603 43110 21200 MILLORES MERCATS I EQUIPAMENTS: 5.440,18€ (Núm.
Operació 220219000535)
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació dels serveis servei
de manteniment preventiu i correctiu de portes, portals, persianes i barreres automàtiques
o manuals dels mercats municipals (Mercat del Lleó d'Abastaments i Mercagirona), així
com del subministrament de recanvis per a dur a terme aquest servei que es tramitarà pel
procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicació, així com de la present
resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP.
Documents incorporats a l'expedient:
AN - ptt
CSV: X2WGX-PHPER-77A6R
AN - pca
CSV: H3JKW-85RAD-4ZHJM
La regidora delegada de Promoció Econòmica
Glòria Plana i Yanes

Traspassat per a la seva signatura en data 13 de juliol de 2021
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 4
de juny de 2021.
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