Acord marc de Serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: H-1/2018 (ICGC-2018-00111)
Procediment obert harmonitzat urgent
Títol: Acord marc d’homologació a concloure amb una única empresa per a la prestació del
servei de manteniment de les aeronaus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Barcelona, 14 de maig de 2019
REUNITS
D’una part, el Sr. Jaume Massó i Cartagena, com a Director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, (en endavant, “ICGC”), actuant en nom i representació de l’esmentada Entitat, en virtut
de les facultats delegades conferides per Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de 2
d’abril de 2014, publicada al DOGC 6601, de 10 d’abril de 2014 i,
D’altra part, el Sr. Antonio Sánchez Bertrana, en nom i representació de l’empresa
FUTURHANGARS, SL. (en endavant, “FUTURHANGARS”), amb número d’identificació fiscal
B62627526 domiciliada a Sabadell (08204), Carretera Bellaterra, s/n, Aeroport de Sabadell,
Hangar 13b-14b, zona nord, segons el poder conferit per l’escriptura pública de data 22 de març
de 2012, atorgada davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, Sr. Ariel
Sultán Benguigui, amb el número de protocol 946.
L’empresa contractista declara vigent i no revocat l’esmentat document de representació.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar el present
Acord marc.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1. La tramitació de l’expedient administratiu compleix totes les formalitats previstes al Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (en endavant, “LCSP”).
2. L’aprovació de l’expedient administratiu fou acordada per Resolució del Director de l’ICGC de
data 12 de febrer de 2019, mitjançant la qual es va disposar l’obertura del procediment de selecció
de contractistes de l’Acord marc a concloure amb una única empresa per a la prestació del servei
de manteniment de les aeronaus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, atenent al
següent valor estimat:
ANUALITAT 1

125.000,00€

ANUALITAT 2

125.000,00€

ANUALITAT 3

125.000,00€

ANUALITAT 4

125.000,00€

TOTAL VALOR ESTIMAT

500.000,00€

3. L’homologació de l’empresa adjudicatària corresponent fou acordada per Resolució del Director
de l’ICGC de data 12 d’abril de 2019.
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CLÀUSULES DE L’ACORD MARC
1. FUTURHANGARS, com a empresa homologada del present Acord marc, es compromet a que
la realització dels contractes basats en el mateix es realitzarà subjectant-se estrictament al plec de
clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques formulats per l’ICGC,
documents contractuals que manifesta acceptar plenament mitjançant la signatura del document
adjunt com annex a aquest document. Així mateix, els contractes basats també queden subjectes
als termes de la proposta econòmica i tècnica presentada per l’empresa homologada i que són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Oferta econòmica per les inspeccions de l’aeronau B200GT: 58.893,00€ (IVA no inclòs).
Oferta econòmica per les inspeccions de l’aeronau Caravan: 7.530,00€ (IVA no inclòs).
Oferta econòmica per les inspeccions de l’aeronau Partenavia: 11.699,00€ (IVA no inclòs).
Oferta econòmica en concepte de mobilització: 780,00€ (IVA no inclòs).
Percentatge aplicable al cost del component: 15%.
Valor màxim aplicable per component: 25.000,00€.
Preu/hora personal tècnic: 58,00€.
Preu/hora personal certificador: 70,00€.

2. El termini de durada de l’Acord marc és d’un (1) any, a comptar des de la seva formalització,
amb la possibilitat de prorrogar-lo anualment durant tres (3) anys més, en cas que a la finalització
del termini inicial es consideri necessari per garantir la prestació del servei. En conseqüència,
l’empresa únicament estarà homologada fins a aquesta data, no podent ser adjudicatària per
contractació basada amb l’ICGC en data posterior, sens perjudici del termini de durada establert
per cada contracte basat formalitzat en el període de vigència del mencionat Acord marc.
Tanmateix, si arribat el venciment, s’hagués iniciat i no resolt el procediment per a la celebració
d’un nou Acord marc d’homologació pel desenvolupament dels mateixos treballs, aquest termini es
prorrogarà automàticament fins a la resolució del procediment, excepte denúncia expressa
efectuada per qualsevol de les parts.
3. L’òrgan de contractació es reserva el dret de dur a terme les comprovacions que estimi
convenients sobre la qualitat de les diferents prestacions a realitzar i a fixar el/s procediment/s a
seguir en el reconeixement dels mateixos al temps del seu lliurament. En aquest sentit, es
configuren com a causes de resolució de l’Acord marc, l’incompliment reiterat dels terminis
d’execució dels contractes basats en el mateix i l’existència reiterada de defectes i errors en la
qualitat dels serveis a realitzar, per causa imputable a l’empresa homologada.
4. L’empresa homologada declara sota la seva responsabilitat que no es troba sotmesa a cap de
les prohibicions que per a contractar amb les administracions públiques estableix l’article 71 de la
LCSP i que en els seus òrgans de govern o administració no figura cap de les persones a què fa
referència la Llei 21/1987, de 26 de novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat i restant legislació aplicable en matèria d’incompatibilitats.
5. A més del plec de clàusules administratives que determina el règim del present Acord marc,
l’empresa homologada se sotmet expressament a la LCSP i als Reglaments de desenvolupament
vigents, així com a la jurisdicció contenciosa-administrativa per a la resolució de possibles
qüestions litigioses.
6. El termini de garantia s’establirà per a cadascun dels contractes basats que es formalitzin en
base a aquest Acord, tenint en compte el termini mínim de 3 mesos previst en el plec de clàusules
administratives que regeix l’Acord marc.

7. L’ICGC tindrà la prerrogativa d’interpretar el convingut, de modificar les prestacions segons les
conveniències del servei i de suspendre l’execució de l’Acord marc i dels contractes basats que
d’ell se’n derivin, per causa d’interès públic, en els termes previstos al plec de clàusules
administratives.
8. D’acord amb l’establert en el plec de clàusules administratives, relatiu a l’ús del català,
l’empresa homologada haurà d’emprar el català en les seves relacions amb l’ICGC derivades de
l’execució de les prestacions objecte de l’Acord marc. Així mateix, les empreses homologades i, si
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les
publicacions, els avisos i resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de
les prestacions objecte de l’Acord Marc i els seus contractes basats. En tot cas, les empreses
homologades i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes a les obligacions
derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen.
I, perquè així consti tot el que s’ha convingut, els interessats firmen aquest Acord marc al lloc i en
la data esmentats a l’encapçalament.
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Jaume Massó i Cartagena
Director
P.D. 2 d’abril de 2014 (DOGC núm. 6601, de 10 d’abril de 2014)

PER PART DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Antonio Sánchez Bertrana
FUTURHANGARS, S.L

Annex: Document d’acceptació dels plecs de bases
Antonio Sánchez Bertrana, en nom i representació de l’empresa FUTURHANGARS, S.L,
manifesta, amb la signatura del present document, la plena conformitat i acceptació del plec de
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regulen aquest Acord Marc,
identificat amb el número d’expedient següent: H-1/2018 (ICGC-2018-00111).

Antonio Sánchez Bertrana
FUTURHANGARS, S.L

