Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet (Barcelona),
CERTIFICO: Que, l’11 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local, en exercici de
les competències que li han estat delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019,
de 5 de desembre, publicades en el BOP 16-12-19, aprovà, entre d’altres, l’acord
següent:
“3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA
3.1. Economia:
3.1.3. Adhesió a l’Acord marc de l’ACM de subministrament d’aparells
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació
amb destinació a les entitats local de Catalunya (exp. 2016.03, lots 3 i 4).
Antecedents de fet
La Junta de Govern Local, en data 24 de desembre de 2012, va aprovar l’adhesió
de l’Ajuntament de Ripollet al sistema de contractació centralitzada destinada
als ens locals de Catalunya que realitza Consorci Català pel Desenvolupament
Local –CCDL–, en les diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205
del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), vigent en el moment
de l’aprovació d’aquesta adhesió.
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
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 seva Comissió Executiva de
data 10 de juliol de 2017, adjudicar 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. 2016.03) a 7 empreses.
En data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i
formació, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat
anterior.
En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL, de data 26 d’abril de 2018, es
resolgué aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats i formació amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (expedient 2016.03) a favor de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), en tots els seus lots, per tal que aquesta última es
subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats

de la relació contractual. Actuacions que es van formalitzar en data 17 de maig
de 2018.
En data 18 de setembre de 2019, es va aprovar definitivament l’expedient de la
primera pròrroga 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. 2016.03) per un període addicional de 12
mesos, des del 20 d’octubre del 2019 fins a 20 d’octubre de 2020.
En data 19 de setembre de 2019, es va formalitzar, entre el l’ACM i les diferents
entitats mercantils adjudicatàries, la primera pròrroga del contracte de
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de
manteniment i formació.
D’acord amb les previsions de la consideració 62 de la Directiva UE/2014/24 i,
d’acord amb l’últim paràgraf de la clàusula núm. 10 del PCAP, els encàrrecs de
provisió i els contractes basats s’hauran d’adjudicar dins la vigència de l’Acord
marc, si bé la seva durada pot ser inferior o superior a la vigència del mateix
Acord marc. Així mateix, s’indica, pel que fa a la durada dels contractes
d’arrendament o serveis (lots 3 a 6), aquests tindran una durada de quatre anys.

S’ha emès informe per part de la tècnica de Salut Pública, Tamara Navarro, en
data 17 de gener de 2.020, adjunt a l’expedient administratiu, justificant la
necessitat d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de subministrament en
modalitat d’arrendament i serveis associats, del lot 3 -Subministrament de DEA,
manteniment i formació, i lot 4 -Subministrament de DEA, dispositiu
d’instal·lació (tòtem, vitrina, armari, ...), manteniment, formació i senyalització,
amb l’empresa CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL, amb NIF B65005498, per tal
de satisfer la necessitat de disposar d’un Pla integral de cardioprotecció, que
permeti tenir dispositius amb la tecnologia més avançada i en perfecte estat de
revisió i manteniment.
Per part de Serveis Econòmics s’ha constatat la viabilitat econòmica d’utilitzar la
contractació derivada de l’Acord marc adjudicat pel CCDL en els lots 3 i 4 a
l’empresa CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL, segons la oferta presentada a
l’Ajuntament el dia 10 d’octubre de 2019 i 14 de gener de 2020, respectivament,
i que consten a l’expedient administratiu.
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 endavant
DN) i 12, en relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (en endavant TRLCSP).
L’Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de
la DN i el 198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en

que tindran lloc els subministrament dels DEA i els serveis de manteniment,
formació, senyalització i difusió adquirits per les entitats destinatàries, adherides
al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò
disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, “Els expedients de contractació iniciats abans
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior.”
Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP, atenent a la
quantia i característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la
Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè 3 a) de la Resolució
d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre.
De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent
aplicació, i de conformitat amb la proposta emesa per la tècnica de Contractació,
amb el vistiplau de la regidora delegada d’Economia, s’acorda:
1. Aprovar la necessitat disposar d’un sistema d’adquisició centralitzada de
subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de
manteniment, formació i senyalització.
2. Disposar aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a 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. 2016.03), de
subministrament en modalitat d’arrendament i serveis associats, del Lot 3 Subministrament de DEA, manteniment i formació, i Lot 4 -Subministrament de
DEA, dispositiu d’instal·lació (tòtem, vitrina, armari, ...), manteniment, formació
i senyalització, amb l’empresa adjudicatària CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS SL,
Lot

Núm. aparells

Lot 3 (DEA sense instal·lació)
Lot 4 (DEA amb instal·lació)
Manteniment
Formació
Total

2
11
13
13

Mensualitats

48
48
48
48

Preu/unitat
(sense IVA)

Preu total 12 mesos
(sense iva)

36,46 €
55,83 €

75,04 €
7.369,56 €
Inclòs
Inclòs
8.244,60 €

Preu
total
48
mesos
(sense iva)
3.500,16 €
29.478,24 €

32.978,40 €

amb NIF núm. B65005498, per un període de 48 mesos, d’acord amb les
condiciones establertes a l’Acord marc.
3. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa derivada d’aquest contracte que
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 303.311.22699–Manteniment i formació
DEA.

4. Autoritzar la despesa per atendre el contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, amb consignació suficient pels exercicis en què tingui
vigència el contracte, amb els següents imports:
Any 2020: mesos de febrer a desembre: despesa de 7.557,50 €, més l’IVA de
1.587,09 €, resultant una despesa total màxima de 9.144,64 €, a raó de 831,33
€ mensuals.
Any 2021: mesos de gener a desembre: despesa de 8.244,60 €, més l’IVA de
1.731,37 €, resultant una despesa total màxima de 9.975,97 €, a raó de 831,33
€ mensuals.
Any 2022: mesos de gener a desembre: despesa de 8.244,60 €, més l’IVA de
1.731,37 €, resultant una despesa total màxima de 9.975,97 €, a raó de 831,33
€ mensuals.
Any 2023: mes de gener: despesa de 687,05 €, més l’IVA de 144,28 €, resultant
una despesa total màxima de 831,33 €, a raó de 831,33 € mes.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis
futurs, la seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada
exercici, autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que
preveu l’art. 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
D’acord amb l’art. 117.2 i la DA 3a-2 LCSP, podran tramitar-se anticipadament
els contractes l’execució material dels quals hagi d’iniciar-se en l’exercici
següent, sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.
4. Notificar aquest acord a CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, SL, com a empresa
adjudicatària de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors
(DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació, així
com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, tot donant-li els efectes
de publicitat que siguin preceptius.
5. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar els recursos següents:




recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que aprovà l’acord, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Si s’ha interposat el
recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós
administratiu mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi
produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del
termini d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.
o bé, directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciós administratius de la província de Barcelona en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Terminis:





si s’ha interposat recurs de reposició: dos mesos, a comptar des del dia
següent en què s’hagi notificat l’acord resolutori del recurs reposició, si
és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar
des de l’endemà del dia en què el dit recurs de reposició s’hagi d’entendre
desestimat de forma presumpta;
si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, segons el que autoritza l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb el vistiplau de l’alcalde.
Ripollet, a data de la signatura digital

