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INFORME
Identificació de l’expedient.- X2021001661
Expedient relatiu al contracte pel servei de manteniment i reparacio d’ascensors a
través de l’Acord marc de l’ACM (Exp. 2020.02).

Antecedents
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Jonquera de data 20 de desembre de
2019 va acordar l’adhesió 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. 2015.02), per un termini de vint-i-quatre mesos, des de 1 de
gener de 2020 al 31 de desembre de 2021.
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En data 20 de setembre de 2021 l’ACM ha formalitzat l’acord marc de serveis de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius
ambdestinació a les entitats locals de Catalnya amb l’empresa “CITYLIFT, S.A.”
segons expedient de contractació núm: 2020.02.
Per a Lot 6 que correspon al manteniment d’aparells elevadors a les comarques de La
Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Alt Emportà, Garrotxa i Ripollès, la
primera classificada ha estat CITYLIFT, S.A.

Memòria
Analitzada la proposta emesa per part de Citylift SA, empresa adjudicatària del LOT
núm. 6, relatiu a les administracions públiques de les comarques de la demarcació de
Girona, s’informa contractar el servei de manteniment tot risc i serveis de rescat
interior que estableix un preu per aparell de 750 €/any. (anteriorment l’import era de
731,22€/any per unitat)
Aquesta modalitat inclou el manteniment preventiu, els serveis de rescat permanent,
inclosa l’atenció a les trucades d’emergència les 24h els 365 dies de l’any així com les
reparacions o substitucions d’elements més comuns, amb la mà d’obra inclosa.
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Cloenda
Per tot això, i vist que l’increment de preu es reduït, s’informa favorablement l’adhesió
de l’ajuntament de la Jonquera 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) amb la empresa CITYLIFT, S.A., per un termini de
vint-i-quatre mesos, des de 1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2023.

Això no obstant, la corporació acordarà el que consideri pertinent.
La Jonquera, a la data que consta a l’encapçalament
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