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Decret
PROPOSTA D’ACORD DE L'AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

D’ADHESIÓ 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).
1.- Acord del Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar, de data 31 de maig de 2018, acordant l’adhesió al sistema
d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que realitza l’Associació Catalana de Municipis (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 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 per lots que seguidament es
relaciona:
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
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4
3.- 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.
4.- 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 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

Plaça de Catalunya, 1 (08397 Pineda de Mar) | NIF P0816200J | 93 767 15 60 | ajuntament@pinedademar.org

[Pàgina 1/7]

derivats de la relació contractual, actuacions, que es formalitzaren amb les empreses adjudicatàries, en data 25
d’octubre de 2017.
5.- En data 29 de març de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament l’expedient de la
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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.
6.- 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.
7.- En data 18 de febrer de 2021, l’empresa CITYLIFT, S.A., amb NIF A17735135, va comunicar a l’òrgan de
contractació de l’ACM la seva voluntat de cedir 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) i els
seus contractes basats, en relació al lot 2, a l’empresa KONE ELEVADORES, S.A., amb NIF A28791069.
8.- En data 19 d’abril de 2021 es va aprovar definitivament la modificació 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), formalitzat en data 10 de juliol de 2017, per a la cessió d’aquest i els contractes
basats corresponents en el lot 2, en virtut de la qual l’empresa KONE ELEVADORES, S.A. es subroga en tots els
drets i obligacions dimanats del citat Acord marc i de les seves pròrrogues, condicionant l’efectiva cessió de
l’Acord marc i els contractes basats, a la formalització de la cessió en escriptura pública, entre l’empresa
CITYLIFT, S.A., empresa cedent, i KONE ELEVADORES, S.A., empresa cessionària, de conformitat amb el que
disposa l’article 226 del TRLCSP.
9.- En data 12 de maig de 2021, l’enginyer municipal de l’Ajuntament de Pineda de Mar, va emetre informe de
motivació i petició l'adhesió a la segona pròrroga de l'Acord marc de l'ACM per al lot 2 en la modalitat a TOT
RISC, del següent contingut:
«Examinat el Plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc de serveis de manteniment
d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, amb destinació a les entitats locals
de Catalunya. (expedient 2015.02), es comprova que s’ofereixen diversos tipus de manteniment
(per aquells elements que afecten l’Ajuntament de Pineda de Mar –aparells elevadors i
muntacàrregues-):
Serveis de manteniment bàsic d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues. Inclou
el manteniment preventiu i els serveis de rescat permanent, inclosa l’atenció a les trucades
d’emergència les24 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
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l’adjudicatari, de reparació o substitució dels elements per actes vandàlics o negligències, estarà
supeditada a l'encàrrec pertinent de l’òrgan de contractació, d’acord amb aquests preus i el preus
complementaris 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 semirisc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de muntacàrregues.
Inclou el manteniment preventiu, els serveis de rescat permanent, inclosa l’atenció a les trucades
d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any, i les reparacions o substitucions dels elements
següents, amb la ma d’obra inclosa:
L’adjudicatari es farà càrrec de les reparacions o substitucions dels elements següents, amb ma
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’espai-forat
- Llums de la il·luminació de l’espai-forat
- Guarnicions dels guiadors de guies de cabina i contrapès
- Contactes elèctrics de seguretat del paracaigudes
Els licitadors proposaran el preu unitari de les reparacions o substitucions d’aquests elements. Els
preus oferts vinculen l’adjudicatari. La intervenció de l’adjudicatari, de reparació o substitució dels
elements per actes vandàlics o negligències, estarà supeditada a l'encàrrec pertinent de l’òrgan de
contractació, d’acord amb el preus complementaris que en el seu cas hagi presentat l’empresa
adjudicatària en la seva oferta.
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No s’inclouen dins 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 i exterior i de muntacàrregues.
Inclou el manteniment preventiu, els serveis de rescat permanent, inclosa l’atenció a les trucades
d’emergència les 24 hores els 365 dies de l’any, els serveis de manteniment correctiu (reparacions
o substitucions d’elements).
Queden excloses les reparacions o substitucions d’elements provocades per actes vandàlics o
negligències del personal aliè a l’adjudicatari.
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 en la dels serveis de manteniment tot risc, si s’escau. La intervenció de
l’adjudicatari, en la reparació o substitució dels elements per actes vandàlics o negligències, estarà
supeditada a l'encàrrec pertinent de l’òrgan de contractació, d’acord amb el preus oferts en la
tipologia semirisc, així com els complementaris que en el seu cas hagi presentat l’empresa
adjudicatària en la seva oferta.
No s’inclouen dins de l’àmbit d’aplicació de la present tipologia els serveis de manteniment tècniclegal: inspeccions oficials per part d’un organisme de control autoritzat i la reparació dels defectes i
anomalies que resultin d’aquestes inspeccions.
El contracte s’ha estructurat definint una divisió territorial de lots, el lot que correspon a Pineda de
Mar està situat a la Zona A, Lot 2: Municipis associats a l’ACM de les comarques del Maresme i
Vallès Oriental
Aquest lot ha estat adjudicat a la mercantil CITYLIFT, SA.
Els imports d’adjudicació (cal afegir l’IVA), segons la tipologia de cadascun dels equips i tipus de
manteniment és el següent:
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D’altra banda, els imports de les peces incloses al semirisc i de referència per substitució de
manteniment bàsic (així com les actuacions que calgui fer a la prestació de tot risc, per no estar les
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avaries incloses –vandalisme, per expemple) són:

L’Ajuntament de Pineda de Mar disposa en aquests moments de 16 ascensors interiors i 5
plataformes/muntacàrregues.
Els imports per cadascuna de les prestacions que s’ofereixen al contracte són els següents:

Donades les característiques del parc d’aparells elevadors de qual es disposa als edificis, es
considera recomanable la contractació de la modalitat MANTENIMENT TOT RISC, per un import
anual (IVA inclòs) de 20.739,41€.
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Pot donar-se el cas que en el moment de l’adhesió al contracte marc, algun dels aparells de recent
instal·lació, encara disposi de contracte de manteniment amb l’empresa instal·ladora, cas que així
sigui, aquests aparells seran incorporats un cop finalitzi el període de garantia.
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S’adjunta fitxer excel [InventariAparellsAjuntamentPineda.xlsx] amb les característiques dels
aparells elevadors.
FONAMENTS DE DRET
1.- 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* de la nova LCSP.
2.- 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.
3.- 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.

En ús de les facultats que atribueix a aquesta Alcaldia Presidència l'article 53 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, RESOLC:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Pineda de Mar 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).
Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment esmentat, per un termini inicial de 2 anys, a
comptar des de la formalització del contracte, amb possibilitat de prorrogar-se anualment per 2 anys més, previ
acord exprés de la Corporació, sense que la seva vigència, inclosa la pròrroga pugui excedir els quatre anys, amb
l’empresa adjudicatària del Lot 2 de l’Acord Marc, KONE ELEVADORES, S.A., amb NIF A28791069 i en la
modalitat següent:
Tipus de manteniment

Tipus d’aparell

Nombre

Preu/aparell-

(tot risc)

(interior/

d’aparells

any (€) sense

Manteniment tot risc i rescat interiors d’ascensors
Manteniment tot risc de muntacàrregues

muntacàrregues)
interior
muntacàrregues

exterior/

16
5
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905,51
530,37
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Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 41.478,82 € euros IVA inclòs (preu:

34.280,02 euros + 21% IVA: 7.198,80 euros) corresponent als 2 anys de durada inicial del contracte amb
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càrrec a l’aplicació pressupostària de despesa SM 1522 21200 dels corresponents pressupostos
municipals, amb el següent desglossament:
Període
2021
2022
2023

Documents "A"
Número apunt previ 920210000425
referència 22021001374

Import
10.369,70 euros
20.739,41 Euros
10.369,71 euros

Número apunt previ 920219000053

Restant sotmesa l’executivitat d’aquestes despeses a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte als exercicis corresponents.
Quart. Requerir a l’adjudicatari per a què, d’acord amb el que disposa la clàusula 39 del Plec de clàusules
administratives particulars que regulen l’Acord Marc, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà
de la comunicació a l'empresa adjudicatària de l'acceptació de l'encàrrec, aporti el resguard acreditatiu d'haver
dipositat a la Tresoreria Municipal l'import de la garantia definitiva, equivalent al 5% del preu d'adjudicació.
Cinquè. Nomenar com a persona responsable del seguiment de l’execució, interlocució i el que vetllarà per
l’execució del contracte basat amb aquelles actuacions de direcció, control i acreditació dels serveis executats a
l’enginyer municipal, el senyor Pere Catalán.
Sisè- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària KONE ELEVADORES, S.A, 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.

F_FIRMA_5

F_FIRMA_4
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