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Expedient de contractació núm. 2021.01
Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació
a les entitats locals de Catalunya

Carme Vallès i Fort, Secretària accidental del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), qui
actua en aquesta sessió en substitució del Secretari,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local celebrada el dia 14 de juliol de 2021 i, per tant, a reserva dels termes
que resultin de la seva aprovació definitiva, fou aprovat per unanimitat dels seus membres presents,
l’acord que transcrit literalment és com segueix:
“5.- Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació i els corresponents plecs de l’Acord marc de
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2021.01).
1.- El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament,
encàrrecs per part d’aquesta última, per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les
entitats de Catalunya. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació
a les entitats locals de Catalunya mitjançant 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, que possibilita la contractació de forma agregada de diferents
serveis i subministraments amb destí a les entitats locals de Catalunya mitjançant les seves centrals de
contractació.
Els antecedents a on el CCDL i l’ACM, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, han actuat, han
tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i
mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents Acords
marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles
amb opció o sense opció de compra, assegurança de responsabilitat civil, etc., així com també de
subministrament de paper, tots ells, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
2.- En aquest marc, periòdicament, l’ACM porta a terme sessions formatives en matèria de contractació
pública destinades als ens locals, que a la vegada també serveixen de punt d’intercanvi entre
professionals del sector i d’activitat de prospecció de mercat. Mitjançant l’àrea d’estudis i contractació
de l’ACM, s’ha impulsat anualment la celebració d’unes sessions de formació en matèria de contractació
pública que foren aprofitades, en aquest sentit, per avaluar les necessitats de les àrees de contractació
dels ens locals, per tal de detectar, i si s’esqueia, impulsar l’estudi sobre l’agregació en la licitació
mitjançant, majoritàriament, la fórmula de l’Acord marc.
D’aquestes sessions formatives en va resultar que una de les demandes dels ens locals de Catalunya pel
que fa a les necessitats en matèria de contractació pública segueix sent el subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i formació.
3.- Actualment, hi ha vigent l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
2016.03).
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Atès que la vigència d’aquest Acord marc finalitza l’octubre de 2021 i atès el grau d’adhesió d’entitats
locals que han fet ús de l’acord marc per adquirir els serveis de manteniment preventiu i correctiu que
ofereix, és necessari que aquesta entitat liciti de nou un Acord marc de serveis de manteniment
d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, per tal de garantir la realització del
servei i els subministraments associats quan finalitzi la vigència de l’anterior Acord marc.
4.- Atès que per aquest conjunt de motius l’ACM va formular el corresponent encàrrec al CCDL per tal
que porti a terme, de manera efectiva aquesta licitació, per Resolució de Presidència 08/2021, de 18 de
gener, s’aprovà aprovar formalment l’acceptació de l’encàrrec d’execució formulat pels òrgans de
direcció de l’ACM, per tal de portar a terme la licitació d’un acord marc de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats
locals de Catalunya. i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número de referència
2021.01.
5.- Portades a terme les corresponents consultes de mercat d’acord amb la Instrucció interna 1/2018, de
20 de juliol i publicat el corresponent informe de resultat al perfil de contractant de l’entitat, pertoca ara
procedir a l’aprovació de l’expedient i els plecs que han de regir la present licitació, havent-se acordat
en virtut de l’acord de la Comissió Executiva de 12 de març de 2021, i previ haver donat compte als seus
membres dels aspectes més rellevants dels plecs que han de regir l’Acord en qüestió i la seva licitació,
aprovar la delegació de facultats a favor de la Presidència del Consorci, per a l’aprovació de l’expedient
de contractació per la licitació del present Acord, els corresponents Plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques que l’han de regir, l’autorització de la despesa corresponent que
comporta per al CCDL la tramitació del present Acord, amb càrrec al pressupost vigent, i que es xifren en
2.000.-€, corresponents a despeses de publicitat i tramitació i finalment per a la publicació del
corresponent anunci de licitació pública del present acord al DOGC, al DOUE, al perfil del contractant,
així com en dos diaris de màxima difusió, segons s’estableix a l‘article 135 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
6.- L’Acord marc té la qualificació de contracte mixt de subministraments i serveis segons el que
estableix l’article 18 de la LCSP, i es divideix en 6 lots, amb la finalitat de seleccionar diverses empreses
per a cada unitat de licitació, capaces d’acomplir amb el seu objecte, mitjançant procediment obert, en
què tot empresari interessat podrà presentar una proposició restant exclosa tota negociació dels termes
del contracte. La licitació es realitzarà segons les previsions dels articles 131 a 155 de la LCSP, en relació
amb els articles 156 a 158 de la LCSP.
Els destinataris dels subministraments i serveis objecte d’aquest Acord marc són els actuals membres de
l’ACM i el CCDL i els ens locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens dependents i els
consorcis que gestionen serveis locals o activitats d’interès local en què participen aquests ens locals
vinculats, aquells altres ens que realitzin activitats d’interès local en règim de concessió administrativa,
conveni o altre tipus d’acords, sempre i quan els gestors siguin entitats sense ànim de lucre, així com
aquelles altres entitats previstes en el reglament de la Central de contractació de l’ACM, en els termes
previstos al PCAP d’aplicació.
L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes de l’article 221.4 de la LCSP i té com a objecte
la regulació de les condicions en que tindran lloc els serveis de manteniment d’aparells elevadors i el
subministrament d’elements substitutius, per les entitats destinatàries, adherides al sistema de
contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 228.3 de la LCSP.
El seu valor total estimat, de conformitat amb el que disposa la clàusula 9 del PCAP, s’ha calculat en
funció dels preus dels contractes basats previstos pel període inicial i les seves possibles pròrrogues fins
a un màxim de quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, i ascendeix a la suma de 3.192.307,00 €
(IVA exclòs). En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la clàusula
cinquanta-dosena del plec, fins a un màxim del 20%, així com el 10% addicional, d'acord amb les
previsions dels articles 309.1 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte de preus unitaris, és de
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4.150.000,00 € (IVA exclòs). El pressupost de licitació correspon al valor dels contractes basats a tramitar
durant el període d’execució inicial de l’Acord marc, vint-i-quatre mesos, i es xifra en la quantitat
estimada de 1.931.346,00€ (IVA inclòs).
7.- La forma d’adjudicació de l’Acord marc serà mitjançant procediment obert, en què tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte,
mitjançant diversos criteris amb judici de valor, així com també segons diferents criteris automàtics que
valoren la proposició econòmica, tal i com s’estableix a la clàusula 18 del PCAP que regeix l’Acord marc.
8.- Atès que la Secretaria i la Intervenció del CCDL han emès informe favorable en relació a l’aprovació
dels plecs i l’expedient i que aquesta última ha certificat, a més a més, que al pressupost vigent de
l’entitat està prevista amb consignació suficient la despesa relativa a la tramitació del present expedient.
Atesos els antecedents manifestats, a l’empara de les facultats que té atribuïdes aquesta Presidència, es
proposa a aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per la licitació de l’Acord marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (expedient de contractació núm. 2021.01) per l’adjudicació de l’Acord marc
a empreses que puguin acomplir l’objecte del contracte de conformitat amb l’article 221.4 de la LCSP,
mitjançant procediment obert, en que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, restant
exclosa tota negociació del termes del contracte, d’acord amb el que preveuen els articles 131 a 155 de
la LCSP, en relació amb els articles 156 a 158 de la LCSP, amb diversos criteris d’adjudicació.
Segon.- Aprovar, així mateix, els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques de Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis
associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient de
contractació núm. 2021.01) disposant-ne la corresponent publicació al perfil de contractant de l’entitat.
Tercer.- Autoritzar la despesa corresponent que comporta per al CCDL la tramitació de la licitació del
present Acord, amb càrrec al pressupost vigent, i que es xifren en 2.000 euros, corresponents a
despeses de publicitat i tramitació.
Quart.- Anunciar la licitació pública del present Acord mitjançant la publicació del corresponent anunci
al DOUE, al perfil del contractant i al DOGC, així com en dos diaris de màxima difusió, segons s’estableix
a l’article 135 de la LCSP.
Cinquè.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”
I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vist i
plau de la Presidència, a Barcelona, a quinze de juliol de l’any dos mil vint-i-u.

La Secretària accidental

Vist i plau,
El President

Carme Vallès i Fort

Lluís Soler i Panisello
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