Exp: 1/2020
Ref. Diba: 2020/0099722

CONTRACTE CONSISTENT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA,
RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT, DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA
INTERVENEN
D’una part, la Sra. Sílvia Carbonell Basté, NIF núm. xxxxxxxx, Directora- gerent, del
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, amb CIF número P5800037C i
domicili al carrer Salmerón, 25, de Terrassa, d’acord amb les facultats que li atorga l’article
18.8 dels estatuts vigents de l‘esmentat Consorci. Igualment, intervé el secretari delegat,
Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides pel decret de la
Presidència núm.2446, de 13 de març de 2020, publicat al BOPB de 16 de març de 2020,
als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
I de l’altra l’empresa Técnicas y sistemas de conservación S.A. amb NIF, i A58141516
domicili al c) Solanes 2, de Barcelona, representada pel Sr. Tomàs Riera Vilà, amb NIF
núm. xxxxxxx, en qualitat d’Administrador únic, segons escriptura pública autoritzada
davant de notari de Barcelona Don Marc Sansalvadó i Xalaux en data 31.03.2016 i amb
número de protocol 356.16, segons consta acreditat al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya de data 23/07/2019.
Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest acte i,

MANIFESTEN
1.- Que per decret de la Direcció-Gerència del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
data 05 de juny de 2020 es va aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert simplificat, amb pluralitat de criteris, per a la prestació del
servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les instal·lacions del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que havien de regir aquesta contractació
promoguda pel Centre de Documentació i Museu Tèxtil, (expedient núm.1/2020, referència
Diba: 2020/009722), amb un pressupost base de licitació de 42.229 € IVA inclòs.
Aquesta contractació es va realitzar mitjançant tramitació ordinària, procediment obert
simplificat amb pluralitat de criteris, no subjecte a regulació harmonitzada i no susceptible
de recurs especial.
2.- Que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 150 i
159.4 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), per procedir a l’adjudicació d’aquest contracte i que l’empresa ha constituït la
garantia definitiva, de 1.670,24 € corresponent al 5% de l'import d'adjudicació, mitjançant
transferència de l’entitat Banc de Sabadell, segons consta en el rebut acreditatiu que
correspon a l’assentament núm.3202000000370
3.- Que per decret de la Direcció-Gerència del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, de
data 22 de juliol de 2020, es va adjudicar el contracte esmentat a l’empresa TÉCNICAS Y
SISTEMAS DE CONSERVACIÓN S.A. amb NIF. A58141516, i domicili al c) Solanes, núm.
2 de Barcelona que ha presentat una oferta de :
- Criteri 1: Preu Ofertat:
Preu ofert (IVA exclòs)
33.404,76 €

Tipus % IVA
21%

Import IVA
7.015,00 €

Total preu ofert (IVA
inclòs)
40.419,76 €

- Criteri 2: Augment de freqüències de les tasques incloses amb periodicitat
especial/quinzenal establertes a la prescripció segona, apartat 2.1 del Plec de
Prescripcions Tècniques
Triar una opció :
Freqüència oferta
Obligatòria : Quinzenal
Cada 10 dies
Cada 7 dies

Puntuació atorgada
0 punts
15 punts
30 punts

OFERTA LICITADOR
X

A la vista dels antecedents, d’acord amb el que disposa l’article 153 de la LCSP, ambdues
parts, en la condició en què respectivament intervenen, formalitzen aquest contracte, que
es regirà per les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- El Centre de Documentació i Museu Tèxtil, amb NIF, P580037C i l’empresa
TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN S.A. amb NIF. A58141516, ambdues
degudament representades pels sotasignats formalitzen el contracte per a la prestació del
servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les instal·lacions del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil.
En els termes següents:
1- Preu del contracte:
Preu ofert (IVA exclòs)
33.404,76 €

Tipus % IVA
21%

Import IVA
7.015,00 €

Total preu ofert (IVA
inclòs)
40.419,76 €

2- Augment de freqüències de les tasques incloses amb periodicitat especial/quinzenal
establertes a la prescripció segona, apartat 2.1 del Plec de Prescripcions Tècniques:
Freqüència oferta: 7 dies.
3-. Vigència:
El contracte entrarà en vigor amb el començament de la prestació objecte del servei, que
serà el 17 d’agost de 2020.
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada d’un any a comptar des de l’inici de la
prestació del servei objecte del contracte.
Quant a la pròrroga:
El contracte serà prorrogable de forma expressa un any més, sense que la durada de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de dos anys.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.

4- Les condicions de pagament i de la prestació del servei així com l’aplicació
pressupostària amb càrrec a la qual s’abonarà el preu, la modificació i causes de resolució
contractual i resta de prescripcions, són les fixades a aquests efectes en els respectius
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars d’aquest contracte i de conformitat amb l’oferta presentada que resta a
l’expedient.

SEGONA.- El règim jurídic del contracte, que el contractista declara conèixer, està integrat
pel Plec de clàusules Administratives Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques,
aprovats a l’efecte, per l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, per la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic i la seva normativa de desplegament,
pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals del Consorci del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil, aprovats per dictamen del Consell General del Consorci de
data 06 d’octubre de 2014 i publicat en el BOPB de 20 d’octubre de 2014 en allò que no
contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.

TERCERA.- Ambdues parts s’obliguen al compliment, durant tot el període d’execució del
contracte dels drets i obligacions que se’n desprenen. Igualment, l’entitat contractista
s’obliga al compliment de tot d’allò que disposa la legislació laboral en tots els seus
aspectes inclosos els de Previsió, Seguretat i Higiene en el Treball i Seguretat Social, així
com a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

QUARTA.- Les notificacions, comunicacions, requeriments i tràmits derivats del present
contracte s’enviaran per mitjans electrònics a les persones autoritzades i adreces
electròniques professionals indicades pel contractista en la declaració responsable. Cas
que aquestes adreces quedessin en desús el contractista haurà de comunicar dita
circumstància per escrit al Centre de Documentació i Museu Tèxtil.

CINQUENA El contractista renuncia a tot fur o privilegi, i es sotmet al Tribunals del domicili
d’aquest Centre, competents per conèixer les qüestions que concorrin, relatives a la
interpretació, compliment o resolució del contracte
I en prova de conformitat, les parts contractants signen electrònicament el present
contracte.

Sra. Sílvia Carbonell Basté
Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Juan Pedro Robles Pérez
Secretari delegat del Consorci
del Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Sr. Tomàs Riera Vilà
Técnicas y sistemes de conservación S.A..

