NÚRIA PALLARÉS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ
L’EMPRESA
MUNICIPAL
DE
TRANSPORTS
PÚBLICS
DE
TARRAGONA,SA (EMTP,SA)
CERTIFICO: Que, el Consell d’Administració de l’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS
PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMTP,SA), en la sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2021,
amb el quòrum d’assistència establert a l’art. 247 del Reial Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova
la Llei de societats de capital i art. 22 dels estatuts de l’empresa, amb l’assistència de 10 dels seus
14 membres, aprovada l’acta en la mateixa sessió, assumint la Presidència d’aquest Consell
d’Administració el Sr. Jordi Fortuny Guinart, va adoptar, entre d’altres, per unanimitat (10 vots a favor
dels membres presents i 1 vot a favor emès per delegació), el següent ACORD:
3. Adhesió al servei de manteniment d’ascensors de l’ACM
“ANTECEDENTS
L’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA, va aprovar l’adhesió al sistema
d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que l’ACM porta a termes, conjuntament amb el
Consorci Català pel desenvolupament Local.
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
per Resolució de Presidència núm. 19/2021 de data 23 de març de 2021 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, l’esmentada Comissió executiva en la seva sessió ordinària de data 14 de
juliol de 2021, va acordar 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.
2020.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es relaciona:
1. ASCENSORES GALO – Lots 8, 10
2. ASCENSORES EBYP S.A. – Lots 2, 4
3. ASCENSORES EMBARBA, S.A. – Lots 1, 3, 5, 8
4. ASCENSORES ERSCE S.A.U. – Lots 1, 2, 4, 7
5. ASCENSORES SERRA S.A. – Lots 2, 5, 6, 10
6. ASCENSORS F. SALES S.L. – Lots 8, 10
7. CITYLIFT S.A. – Lots 1, 3, 5, 6, 9, 11
8. EUROCONTROL, S.A. – Lot 12
9. FAIN ASCENSORES S.A. – Lots 1, 2, 3, 5
10. KONE ELEVADORES S.A. – Lots 1, 2, 3, 4, 11
11. MARVI ASCENSORES S.L. – Lots 3, 6, 7, 8, 9, 11
12. ORONA, S. COOP – Lots 4, 5, 6, 7
13. SCHINDLER S.A. – Lot 11
14. SERVIELEVA, S.L. – Lot 7
15. SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A. – Lot 12

16. TUV RHEINLAND IBERICA ICT, S.A. – Lot 12
17. ZARDOYA OTIS S.A. – Lots 4, 6, 7, 8, 9, 11
En data 20 de setembre de 2021, 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.
L’EMT disposa d’un ascensor (amb RAE 1-430004922) i un muntacàrregues (amb RAE OM 166) i
té necessitat de contracte el servei manteniment d’aquests elements, el qual inclogui el manteniment
preventiu, el rescat de persones 24 hores/365 dies, així com el manteniment correctiu amb
desplaçament, mà d’obra i recanvis inclosos, així com una assegurança d’accidents pels usuaris,
derivada de les seves feines.
FONAMENTS DE DRET
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.
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.
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.
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 (...)/ o articles
aplicables de Llei d’organització comarcal.
En conseqüència, el Consell d’Administració acorda:
Primer. Disposar l’adhesió de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA a 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. 2020.02), per un termini de 12 mesos, des
del dia 1 de desembre de 2021 al 30 de novembre de 2022, amb la possibilitat de prorrogar.
Segon. Aprovar la contractació del servei de manteniment amb l’empresa adjudicatària ERSCE en
les modalitat següents:
Manteniment aparells elevadors
Tipus
de
manteniment
(Bàsic/semi-risc/
tot risc)
Tot risc
Tot risc

Tipus d’aparell
(interior/
exterior/muntacàrregues)

Nombre
d’aparells

Data d’alta
del servei

Preu/aparellany (€)

Ascensor interior
Muntacàrregues

1
1

01/12/2021
01/12/2021

730,00 €
420,00 €

Tant en el cas dels aparells elevadors com dels salva-escales, l’empresa ASCENSORES ERSCE
S.A.U. s’ha compromès a donar resposta en les condicions següents:

Tipus de resposta/reparació màxim
Temps de resposta màxim - amb aturada
Temps de resposta màxim - sense aturada
Temps de reparació màxim - amb aturada
Temps de reparació màxim - sense aturada

Hores/dies
8 hores
24 hores
24 hores
7 dies naturals

Els pagaments s’efectuaran en modalitat anualment resultant un total de 1 quota amb un import de
1.150,00 euros cadascuna.
Tercer. Aprovar la contractació del servei d’inspecció tècnica reglamentària amb l’empresa
adjudicatària TUV RHEINLAND en les modalitat següents:
Servei d’inspecció tècnica reglamentària
Nombre
d’aparells
1

Preu/aparell-any
(€)
89,00 €

Data aprox. del
servei
Cada
2
anys,
propera el 2022

Quart. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 1.239,00 euros que s'imputarà,
dins del pressupost ordinari de l’empresa.
Cinquè. Notificar l’adopció d’aquest acord a les empreses adjudicatàries ERSCE i TUV
RHEINLAND, 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.
Sisè.- Autoritzar al Gerent de l’EMT per la signatura de quants documents siguin necessaris per
l’execució del present acord.”
I per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d’ordre del president, i amb el
seu vistiplau, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
El president,
Jordi Fortuny Guinart

La secretària delegada
Núria Pallarès Martí

