Ajuntament d'Alcanar

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

708/2019

La junta de govern local

Us notifiquem que en la sessió celebrada el 25 / d’abril / 2019 s’adoptà l’acord
següent:
Contractacions. Adhesió a l'acord marc del servei de manteniment d'aparells
elevadors i subministrament d'elements substitutius amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (ACM)
1.- 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 en sessió de la seva
Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la mencionada Comissió
Executiva, de data 8 de juny de 2017, 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. 2015.02) a les empreses
seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es relaciona:
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4
2.- En data 10 de juliol de 2017, 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.
3.- Mitjançant sengles acords de la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local de data 19 d’octubre de 2017 i del Comitè Executiu de
l’ACM de data 19 de setembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte, va ser aprovada la cessió dels corresponents
contractes a favor de l’ACM, per tal que aquesta es subrogués en la posició del
CCDL, pel que fa a tots els drets i deures derivats de la relació contractual,
actuacions, que es formalitzaren amb les empreses adjudicatàries, en data 25
d’octubre de 2017.
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NOTIFICACIÓ

Ajuntament d'Alcanar
4.- El manteniment d’aparell elevadors és un contracte que és obligatori per tots els
ajuntaments que disposen d’aquest tipus d’aparells. Atès que properament venç
l’actual contracte de manteniment dels 4 ascensors municipals es fa absolutament
necessari procedir a preparar la nova contractació d’aquest servei. Els preus que
oferta l’ACM són molt més avantatjosos que els del contracte actual, ja que per un
preu semblant es pot obtenir una cobertura tot risc i amb reposició d’un gran nombre
de peces de recanvi. D’altra banda, el personal de l’Ajuntament no disposa de
coneixements per a preparar un plec de prescripcions tècniques per a realitzar una
nova licitació, ni tampoc de personal propi per poder prestar aquest servei.
5.- 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.
6.- 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.

D’acord amb el que preveuen els 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 es proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcanar 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 del dia 17/05/2019, fins el dia 17/05/2021. Aquest contracte
es podrà prorrogar potestativament per dos terminis de 12 mesos cadascun, sense
que es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts.
SEGON.- APROVAR la contractació del servei de manteniment per a dos anys, i amb
dos possibles pròrrogues de 12 mesos cada una, amb l’empresa adjudicatària
MARVI ASCENSORES SL en les modalitat següents:
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7.- 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.

Ajuntament d'Alcanar
Tipus de
Tipus d’aparell
manteniment
(interior/
(Bàsic/semi-risc/to exterior/muntacàrregue
t risc)
s)
Escola Joan Baptista
Tot risc
Serra (interior)
Tot risc
Biblioteca (interior)
Tot risc
Casa O’Conor (interior)
Edifici Ajuntament
Tot risc
(interior)

Nombre
d’aparells

Preu/aparell-any
(€)

1

876 € més IVA

1
1

876 € més IVA
876 € més IVA

1

876 € més IVA

TERCER.- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa plurianual per a 4
anualitats (incloent les eventuals pròrrogues) per un import total de 14.016,00 euros
més IVA que s'imputarà, per aquesta anualitat, dins del pressupost municipal de l'any
2019 a càrrec de l'aplicació pressupostària 920.2130002.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar
directament
recurs
contenciós-administratiu,
davant
el
Jutjat
del
Contenciós-Administratiu d'aquesta Província, en el termini de dos mesos, a comptar
des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si
s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar Vè.
qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
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QUART.- COMUNICAR aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària MARVI
ASCENSORES SL .

