CONTRACTE ADMINISTRATIU
D’una part, el senyor KENNETH MARTÍNEZ MOLINA, en la seva qualitat d'alcaldepresident de l'Ajuntament de la Vila del Vendrell, assistit per la secretària accidental de la
Corporació, senyora ALBA MARTÍ GONZÁLEZ, la qual actua com a fedatària d’aquest acte,
en virtut de la funció fedatària que legalment li correspon.
De l’altra, el senyor SALVADOR CAMBLÓ GIMÉNEZ, major d’edat, proveït del DNI número
44592873J, en nom i representació de l’empresa AUDIFILM CONSULTING S.L.U., amb NIF
B83998740, amb domicili a Quart (Girona), Carretera comarcal C-250 Km. 4,32,
constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Madrid, senyor
RAFAEL BONARDELL LENZANO, el dia 12 de maig de 2004, número 1.560 de protocol,
inscrita al Registre Mercantil de Girona, al tom 2.139 de la secció 8a, foli 19, full nº GI35.826, inscripció 1a.
Dita representació legal consta acreditada al document de poder atorgat per la mercantil
AUDIFILM CONSULTING S.L.U. front el notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Madrid,
senyor JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ-MORÁN ETCHART, en data 23 de març de 2017, amb núm.
582 de protocol.
Ambdues parts es reconeixen la competència i la capacitat legal necessària per formalitzar
el present contracte i,
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de maig de
2019, va aprovar els plecs de clàusules administratives, econòmiques i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació dels serveis i subministraments
relatius al subministrament d’un nou sistema integral de gestió d’expedients electrònics a
l’Ajuntament del Vendrell, per procediment obert, i tramitació ordinària.
Aquesta aprovació també implica l’aprovació de la despesa, prèviament fiscalitzada per la
Intervenció municipal, per un import de màxim de 197.326,80 euros, IVA inclòs, amb càrrec
a les partides pressupostàries 2020 0620 92020 64100 i 0620 92020 22799, en les quals hi
ha crèdit adequat i suficient segons s’acredita amb l’informe incorporat a l’expedient.
Segon.- La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 2020, va
adjudicar la contractació dels serveis i subministraments relatius al subministrament d’un
nou sistema integral de gestió d’expedients electrònics a l’Ajuntament del Vendrell, a
l’empresa AUDIFILM CONSULTING S.L.U., per un import de 196.020,00 euros, IVA inclòs,
dels quals 162.000,00 euros corresponen al preu de la prestació i 34.020,00 euros a
l’impost sobre el valor afegit, pels 4 anys de contracte, amb subjecció als plecs de clàusules
reguladors de la licitació i d’acord amb la seva oferta.
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Aquesta adjudicació també implica l’aprovació de la despesa, prèviament fiscalitzada per la
Intervenció municipal, per un import de de 196.020,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
partides pressupostàries 2020 0620 92020 64100 i 0620 92020 22799, segons s’acredita
amb l’informe incorporat a l’expedient.
Tercer.- Amb data 29 de juliol de 2020, l'empresa AUDIFILM CONSULTING S.L.U., va
constituir la garantia definitiva en metàl·lic, a la Tresoreria Municipal per un import de
8.100,00 euros, amb número d’operació 320200005459, equivalent al 5 per 100 de l’import
de l’adjudicació, que no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment
del termini de garantia i el compliment satisfactori del contracte, o resolt aquest sense culpa
del contractista.
I, convenint ambdues parts, en qualitat d'adjudicant i d'adjudicatari, el present CONTRACTE
DE subministrament d’un nou sistema integral de gestió d’expedients electrònics a
l’Ajuntament del Vendrell , el formalitzen en el present document, pel qual

PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN
1r.- El senyor SALVADOR CAMBLÓ GIMÉNEZ, en nom i representació de l’empresa
AUDIFILM CONSULTING S.L.U., es compromet a efectuar serveis i subministraments
relatius a un nou sistema integral de gestió d’expedients electrònics a l’Ajuntament del
Vendrell, per un import de 196.020,00 euros, IVA inclòs, amb subjecció als plecs de
clàusules reguladors de la licitació i d’acord amb la seva oferta.
2n.- L'Ajuntament del Vendrell, representat pel seu alcalde-president, senyor Kenneth
Martínez Molina, es compromet a satisfer l'import d'adjudicació contra factura presentada
telemàticament i conformada i validada pels responsables, una vegada aprovada per la
Junta de Govern Local, aplicant-se el pagament a la partida que correspongui del vigent
pressupost.
3r.- La durada del contracte s’estableix en 4 anys, a comptar des de l’endemà de la
formalització del contracte. La data de formalització serà la de la darrera signatura
electrònica d’aquest document.
D’acord amb l’apartat D del quadre de característiques del plec de clàusules aprovat no
s’admet la pròrroga.
4t.- Es considerarà rebut el servei en el moment que s’hagi dut a terme la totalitat de la
prestació contractada, d’acord amb els termes del contracte i dels plecs clàusules i a
satisfacció de l’Administració. I Es considerarà rebut el subministrament en el moment que
s’hagi signat l’acta de recepció del subministrament, d’acord amb els termes del contracte i
dels plecs i a satisfacció de l’Administració.
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5è.- El termini de garantia serà de 2 anys, a comptar des de la finalització del contracte.
Transcorregut aquest termini, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació
de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
6è.- Formen part d’aquest contracte, a més del present, els següents documents:
a) Els plecs de clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars.
b) L’oferta de la part adjudicatària
7è.- D’acord amb l’apartat W del quadre de característiques del plec de clàusules aprovat
no procedeix la revisió de preus.
8è.- Els supòsits de resolució són els generals de la normativa contractual vigent i aquells
que figurin en el plec de clàusules aprovat.
9è.- El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en l’apartat T del quadre de característiques del plec de clàusules
aprovat i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
10è.- El contractista se sotmet expressament al règim de penalitats previstes en el plec de
clàusules aprovat.
11è.- El contractista està obligat a complir durant tota la vigència d’aquest contracte les
normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.
12è.- L’adjudicatari assegura trobar-se al corrent de pagament de totes les obligacions en
matèria de treball i Seguretat Social, que compleix amb la normativa vigent i aplicable a
aquest efecte i que és l’única responsable del compliment de les esmentades obligacions
tant pel que fa al personal que té contractat al seu servei com tocant als organismes que
correspongui.
Així mateix, assegura que compleix tota la normativa de prevenció de riscos laborals i que
realitzarà l’avaluació de riscos laborals del personal amb presència contínua als centres de
l’Ajuntament del Vendrell, d’acord amb les funcions que hi desenvolupen i realitzarà les
activitats pròpies i inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per a
l’execució del contracte.
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13è.- El contractista se sotmet al deure de confidencialitat respecte a les dades,
antecedents i documentació que no essent públic o notoris, siguin facilitats per
l’Administració contractant o dels quals l’adjudicatari en tingui coneixement amb ocasió de
l’execució del contracte. Així mateix, s’haurà de respectar en tot moment la normativa sobre
protecció de dades de caràcter personal, tal com preveu el plec de clàusules aprovat.
14è.- En el cas que el contractista tingui la intenció de subcontractar amb tercers la
realització parcial de la prestació ho ha de comunicar anticipadament i per escrit a
l’Ajuntament, tal com i estableix l’article 215.2 lletra b) de la LCSP, havent d’assenyalar la
part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals del subcontractista i ha de justificar suficientment
l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què
disposa i a la seva experiència, i ha d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de
contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP.
15è.- Per part del contractista o per part de les empreses subcontractistes és d’obligat
compliment les condicions especials d’execució establertes en el plec de clàusules aprovat.
16è.- La relació que s’estableix en aquest contracte no suposa en cap moment que el
personal contractat per l’adjudicatari mantingui cap mena de vincle ni relació laboral amb
l’Ajuntament.
17è.- Aquest contracte té caràcter administratiu i està qualificat com a contracte Mixt de
Serveis i Subministraments i es regeix pel plec de clàusules administratives i pel plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte. Així mateix, les parts queden
sotmeses expressament a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic; al Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre; al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de contractes del sector públic; a la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i a la normativa de desenvolupament, al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE i en tot allò no previst en aquestes disposicions, per les
restants normes de dret administratiu i de forma supletòria per les de dret privat.
18è.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació a l’execució o resolució del
contracte seran resoltes pels jutjats de Catalunya de la Jurisdicció Contenciosa
administrativa.
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I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues parts signen
electrònicament el present contracte.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

AUDIFILM CONSULTING S.L.U.,

44592873J
SALVADOR
CAMBLO (R:
B83998740)
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