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CONTRACTE DEL SERVEI DE L MANTENIMENT NORMATIU,
PREVENTIU I CORRECTIU URGENT DE LES INSTAL·LACIONS
D’ALARMES D’INTRUSI Ó I D’INCENDIS I DE LES
NSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI DELS
EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
(LOT 1: Sistemes d’alarma d’intr usió i d’inc endi)

D'una banda, la senyora Maria Miranda Cuervas, Alcaldessa-Presidenta, de l'Il·lm. Ajuntament
de Castelldefels amb CIF número P0805500F i domicili a la pl. de l’Església, 1 de Castelldefels
(Barcelona), actuant en el seu nom i representació.
I d'una altra banda, el senyor David Lima Granada, amb DNI 38561638-E, en nom i representació
de l'empresa SISTEMES DE SEGURETAT J. LIMA, SL amb CIF núm. B65043861 i domicili social al
carrer Doctor Trueta 52, 08860-CASTELLDEFELS, en la seva qualitat d’administrador únic, segons
escriptura d’elevació d’acords socials atorgada davant del Notari del Il·lustre Col·legi de
Catalunya, el senyor Jose Victor Lanzarote Llorca, el dia 5 de gener de 2020 i amb el número de
protocol 14.
Actua com a fedatària la Sra. Tatiana Mansilla Benito en la seva condició de Secretària municipal
accidental de l’Ajuntament de Castelldefels, de conformitat amb l’establert a l’article 3.2.i) del
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessàries per
formalitzar el present contracte administratiu de serveis, als efectes del que manifesten els
següents

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- En data 28 de gener de 2021, la Junta de Govern Local va APROVAR l’expedient de
contractació relatiu al servei i de manteniment normatiu, preventiu i correctiu urgent de les
instal·lacions d’alarmes d’intrusió i d’incendis i de les instal·lacions de protecció contra incendi
dels edificis municipals de l’Ajuntament de Castelldefels (Lot 1: Sistemes d’alarma d’intrusió i
d’incendi).
II.- Aquesta aprovació també va implicar l’aprovació de la despesa respecte de l’any 2021,
prèviament fiscalitzada per la Intervenció municipal, per un import màxim de 63.923,81 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostaries que en l’acord es detallen, en les quals
hi ha crèdit adequat i suficient segons s’acredita amb la certificació incorporada a l’expedient.
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici futur autoritzin els respectius
Pressupostos municipals.
III.- En data 27 de maig de 2021, la Junta de Govern Local va ADJUDICAR l’esmentat contracte a
l’empresa SISTEMES DE SEGURETAT J.LIMA, SL.

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Primera.- Aquest contracte de serveis té per objecte la contractació dels serveis necessaris pel
manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions d’alarmes d’intrusió i
d’incendis dels edificis Municipals de l’Ajuntament de Castelldefels, de la central d’alarmes
situada a la comissaria de la Policia Local de Castelldefels, de la infraestructura municipal del
sistema de seguretat i alarma i de les portes automàtiques instal·lades en els recorreguts
d’evacuació dels edificis.
Segona.- El senyor David Lima Granada en representació de l’empresa SISTEMES DE SEGURETAT
J. LIMA, SL es compromet a la realització del contracte amb estricta subjecció al plec de
clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques aprovats i a l’oferta
presentada.
Tercera.- El preu de l’adjudicació del contracte es fixa en 105.900,00 euros, IVA exclòs, amb el
següent desglossament:
-

Part fixa: 51.900 euros, IVA exclòs, corresponent al manteniment normatiu-preventiu.
Part variable: 54.000 euros, IVA exclòs, per a cobrir les eventuals contingències que
requereixin d’actuacions per part de l’empresa adjudicatària incloses a la categoria de
manteniment correctiu, amb un descompte d’un 55% sobre els preus unitaris dels
materials emprats per als treballs de manteniment correctiu recollits al Plec de Clàusules
Administratives i amb els següents preus unitaris de mà d’obra:

Enginyer
Oficial 1a.
Ajudant

€/h
0€
0€
0€

Quarta.- El contracte entrarà en vigor en data 1 de juliol de 2021 i tindrà una durada de 3 anys,
essent possible la seva pròrroga per períodes anuals fins a un màxim d’1 any més.
Aquest acord de pròrroga serà obligatori per l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a
mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga
corresponent.
Cinquena.- SISTEMES DE SEGURETAT J. LIMA, SL realitzarà el transport del personal i el material
per a la realització dels treballs objecte del contracte amb vehicles que disposen d’etiqueta “0
emissions”.
Sisena.- Per respondre del compliment d'aquest contracte, ha estat constituïda en data 30
d’abril de 2021 a favor d'aquesta Administració Local, una garantia definitiva per import de
5.290,00 euros.
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Setena.- Les factures seran abonades al següent número de compte IBAN facilitat per l’empresa
adjudicatària: ES92 0081 0012 1300 0139 7345. Qualsevol modificació del número de compte
IBAN haurà de ser notificat per l’empresa contractista a través del seu representant legal. En cas
contrari, es continuaran abonant les factures al número de compte IBAN que consta en el
present contracte.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte, de tot el qual se'n dóna fe,
per mi, la Secretària accidental.

L’Alcaldessa-Presidenta,

L’empresa contractista,

La Secretaria accidental,

