Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Adhesió a l'acord marc de subministrament de calderes de biomassa i les seves
instal·lacions
Núm. exp.: 1/2021 de Contractes de serveis
Ref.:
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 18/03/2021 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:
Relació de fets
I. L’Ajuntament de Palafrugell, en data 20 de maig de 2014, la Junta de govern local 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.
II. El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM), promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent
a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la
vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord
marc, fórmula que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les
entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
III. La Comissió Executiva del CCDL prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va acordar adjudicar el lot
4, per la província de Girona, corresponent al manteniment de calderes de biomassa i les seves
instal·lacions de l’Acord marc de subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i
serveis associats a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.04) a les empreses seleccionades
següents: Comercial Vallesana de Suministros, SA, Comet Martínez-Boix, SL, Veolia Serveis
Catalunya, SAU i Tondo Energia, SL
IV. En data 20 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes
administratius de l'Acord marc, amb les empreses adjudicatàries
V. En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28 d’octubre de 2019 i prèvia
tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser adoptat un acord en
virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor de
l’ACM, per tal que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en la posició del
CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a
qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats
cedida, cedent i cessionària, el dia 12 de novembre de 2019.
Ajuntament de Palafrugell · C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

VI. L’escola Torres Jonama de Palafrugell disposa d’una caldera de biomassa que es va posar en
servei el març de 2017 des llavors el manteniment i el subministrament d’estella d’aquesta caldera
s’ha regit per un contracte de 4 anys amb l’empresa 2DOS que té el seu origen en el contracte
mixt d’instal·lacio, manteniment i subministrament d’energia per a la caldera de biomassa de
l’escola Torres Jonama.
Atès que la instal·lació d’aquesta caldera es va realitzar segons les especificacions d’aquests
contracte, que està a punt d’exhaurir-se el termini de quatre anys de manteniment i
subministrament que l’empresa 2DOS va signar desprès d’acabar les obres, i que el volum i la
càrrega de tasques que es realitzen des de l’Àrea de Serveis no permeten realitzar aquestes
feines, l’ajuntament de Palafrugell està motivat a realitzar una nova contracció del manteniment
d’aquesta caldera, per tal d’evitar avaries i de procurar pel correcte funcionament d’aquesta
instal·lació.
Fonaments de dret
Règim jurídic.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a
les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de
contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc
del subministrament de calderes de biomassa, elements accessoris i serveis associats a les
entitats locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 52/2018, de 6 de
setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Adjudicació del contracte basat. Clàusules 49 i 59 del PCAP.
En els contractes basats d'import inferior a 30.000,00 Euros, (IVA exclòs), ampliacions incloses,
es podrà escollir l' empresa adjudicatària quan el imports no superin els 15.000,00 Euros (IVA
exclòs), sempre i quan la quantitat anual que s'adjudiqui pel mateix objecte a l’empresa
seleccionada, no superi aquesta xifra dins dels límits dels contractes menors assenyalats en
l’article 118 de la LCSP segons la interpretació de la doctrina de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
Un cop aprovat l'acord d'adjudicació, aquest es notificarà en els termes previstos en l'article 151
de la LCSP. Només serà obligatori notificar a tots els licitadors convidats, hagin o no presentat
oferta, quan s’hagi realitzat una convocatòria a totes les empreses seleccionades.
L’execució dels contractes basats podrà iniciar-se abans de la seva formalització, sempre i quan
aquests ja hagin estat adjudicats i per tant s’entenguin perfeccionats d’acord amb l’article 36.3 de
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la LCSP. En tot cas, s’haurà d’acreditar per part dels ens destinataris l’existència de crèdit
adequat i suficient per front a les despeses que generi la corresponent comanda.
Modificacions previstes en els plecs del contracte basat. Clàusula 69 del PCAP.
Durada dels contractes basats. De conformitat amb la clàusula 10 del PCAP. [...] Segons el
programa de revisió i manteniment de les instal·lacions, d’acord al que està descrit al Plec de
Prescripcions Tècniques La durada del contracte de manteniment serà de mínim 1 any - màxim 5
anys
En tot cas, d’acord amb la previsió de l’article 219 de la LCSP, els contractes basats només
podran ser adjudicats durant la vigència de l’Acord marc, si bé la seva durada pot ser inferior a la
vigència del mateix Acord marc. La durada del contracte basat podrà superar la vigència de
l’Acord marc només quan el nou Acord marc estigui en licitació i, en cap cas, per un termini
superior a nou mesos, si bé els lots 1 i 4, al tractar-se de contractes de serveis podran superar la
seva vigència en els terminis previstos en l’article 29.4 de la LCSP, en un màxim cinc anys.
Si en el moment d’exercir la pròrroga, una empresa seleccionada en l’Acord marc o adjudicatària
en del contracte basat es trobés en tramitació d’un expedient de successió, la formalització de la
seva pròrroga s’endarrerirà entre tant no es resolgui l’expedient de subrogació. Aquesta empresa
haurà d’acreditar el manteniment dels requisits de personalitat, capacitat, habilitació i solvència
requerits en el procés de licitació.
Òrgan competent. L’òrgan competent és la Junta de Govern Local de conformitat amb la
delegació de competències de l’Alcalde efectuada en per Resolució d’Alcaldia núm. 1343/2019, de
data 28 de juny de 2019.
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, atès que s’ha emès informe jurídic i informe de la intervenció i que existeix crèdit
pressupostari suficient per iniciar el procediment de licitació.
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, la junta de Govern Local adopta els següents:
Acords:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Palafrugell a l’Acord marc de subministrament de
calderes de biomassa, elements accessoris i serveis associats a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2017.04).
Segon. Contractar l’empresa COMET MARTINEZ BOIX, SL amb CIF B59950964 el serveis de
manteniment de la caldera de biomassa i les seves instal·lacions, ubicada a l’escola municipal
Torres Jonama, per un preu total de 7.502 Euros, iva inclòs, que correspon a un import de 6.200
Euros de base pels dos anys de contracte, més 1.302 Euros d’IVA (21%), amb les següent
condicions:
- Execució. Inici previst de la prestació 01/04/2021 i fi del servei 31/03/2023, prorrogable per 12
mesos més del 01/04/2023 al 31/03/2024.
-Treballs de manteniment: Manteniment dels equips generadors de calor i hidràulics de la caldera:
-Caldera Estella 250kW marca kWB model Powerfire TDS-240
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-Sitja i sistema d’alimentació de combustible
-Extracció de fums
-Dipòsit acumulador GreenHeiss de 5.000 litres
-Grups hidràulics d’alimentació de dipòsits i distribució calefacció.
- Condicions especial d’execució. De conformitat amb la clàusula 62 del PCAP, es obligatori per
part de la contractista el compliment de la següent condició especial d’execució de caràcter
social, en els termes que s’estableix a l’article 202 de la LCSP:
 Garantir el respecte dels drets laborals bàsics del personal propi de la cadena de
subministrament i del personal subcontractat, pel què fa al transport i si s’escau per la instal·lació,
muntatge, posada en funcionament i manteniment.
 En aquest sentit l’empresa contractista també haurà d’informar i vetllar pel compliment dels drets
laborals bàsics de les empreses subcontractistes vinculades a l’execució del contracte, tal com es
preveu a la clàusula setanta-quatrena d’aquest plec.
- Termini de garantia de 3 mesos, de conformitat amb la clàusula 66 del PCAP.
- Règim de penalitats, de conformitat amb la clàusula 68 del PCAP.
- Sistema de facturació. Haurà de presentar la factura mensual un cop fet el manteniment. De
conformitat amb la clàusula 65 del PCAP. Les factures dels subministraments i/o serveis hauran
de
ser
presentades
a
la
següent
adreça
https://seu.palafrugell.cat/tramits/proveidors/enviament-de-factures-en-format-electronic, en un
termini màxim de 30 dies a comptar des de l’endemà de la data de facturació. En aquestes,
només s’inclouran els conceptes establerts en el preu del subministrament objecte de l’Acord
marc, IVA inclòs.
Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de set mil cinc-cents dos euros
(7.502,00 €) que s'imputarà, a càrrec de l'aplicació pressupostària número 33.3230.21200
denominada “conservació edificis ensenyament” i d’acord amb el següent detall:
EXERCICI
2021
2022
2023

MESOS
9
12
3

APLICACIÓ
33,3230,21200
33,3230,21200
33,3230,21200

IMPORT TOTAL
2.813,25
3.751,00
937,75
7.502,00

El present contracte té caràcter plurianual, i d’acord amb l’article 30è de les Bases d’Execució del
Pressupost, en concordança amb l’article 88 del Reial Decret 500/90, en tractar-se de despeses
corrents, la Junta de Govern Local és competent per a l’aprovació dels compromisos d’exercicis
futurs que es derivin.
D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL), l’autorització o realització de les
despeses de caràcter plurianual restarà subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost per a les anualitats que correspongui.
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Per les possibles modificacions, aquestes resten subordinades a les necessitats del servei i a
l’existència de crèdit adequat i suficient que s’acreditarà mitjançant informe d’intervenció.
En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini
previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes
que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i
l’informe de la Intervenció.
Quart. Nomenar com a responsable del contracte la cap de l’àrea de serveis municipals, de
conformitat amb la clàusula 67 del PCAP i l’article 62 de la LCSP.
Cinquè. Facultar a l’Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura
dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Sisè. Notificar l’adopció d’aquest acord a la contractista, així com al Consorci Català per al
Desenvolupament Local i a l’Associació Catalana de Municipis.
Setè. Ordenar la publicació d’aquest acord d’adjudicació amb el seu corresponent annex en el
Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents contractuals al Perfil de
contractant, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2 de la LCSP.
Palafrugell, en la data de la signatura electrònica.

I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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