Institut Barcelona Esports

Formalització del contracte expedient núm. 20190420

A la ciutat de Barcelona, a 31 d’agost de 2020

REUNITS
D'una part, la Sra. Susana Closa Castella, gerent de l’INSTITUT BARCELONA ESPORTS,
facultada per a la signatura del contracte segons resolució expressa de delegació del president
de l’Institut de data 16 de juliol de 2019, assistida en aquest acte pel secretari delegat, Sr.
Manel Gómez València, en exercici de les funcions d’assessorament i fe pública, segons
atribucions conferides per l’article 9.2 dels Estatuts de l’Institut.
De l’altra, el Sr. Manuel Ramos Ortega, amb DNI número xxxxxxx, en representació de la
societat Montjuïc Horses, SL, amb NIF número B67575027, amb poder suficient, segons consta
acreditat a l’expedient de referència.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament les facultats necessàries per contractar i obligarse i
MANIFESTEN
I.

Que per resolució de la gerent de l’Institut en data 27 d’agost de 2020 s’ha adjudicat,
mitjançant procediment restringit, el contracte que té per objecte la concessió de
serveis de l’Escola Municipal d’Hípica la Foixarda, amb mesures de contractació
pública sostenible, a l’empresa Montjuïc Horses, SL, amb NIF número B67575027, amb
una subvenció màxima de 483.800,00 euros, per un període de 4 anys.

II.

Que, en data 5 d’agost de 2020, la indicada societat ingressà la garantia definitiva
mitjançant dipòsit número 115330 i número d’assentament 2000210388 per un import
de 24.190,00 euros.

III.

Que en data d’avui la indicada societat ha presentat a les dependències de l’Institut
declaració responsable conforme està en tramitació la contractació de les pòlisses
d’assegurances de responsabilitat civil, d’accidents, multi-risc i retirada de cadàvers de
cavalls de conformitat al que preveu la clàusula 16, apartat 2.x) del plec de clàusules
administratives particulars i que la seva còpia es presentarà al Registre General
d’aquest Institut. El gestor haurà de vetllar per garantir que els equins cedits disposen
d'assegurança de responsabilitat civil i retirada de cadàver que aniran a càrrec del seu
propietari.

IV.

Que l’empresa adjudicatària s’obliga a complir, durant tot el període d’execució del
contracte, les normes i condicions que fixi el conveni col·lectiu que li sigui d’aplicació.

V.

Així mateix, en el termini màxim de 15 dies des de la formalització del present
contracte, presentarà la declaració responsable indicant que té en el seu poder la
certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals vigent de cadascun
dels treballadors que executen aquest contracte i la documentació acreditativa del
compliment de les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals.

En virtut de l’anterior, les parts formalitzen el contracte i a tal efecte,

ACORDEN
PRIMER.- Que ambdues parts se sotmeten explícitament a les condicions del plec de
prescripcions tècniques i les contingudes al plec de clàusules administratives particulars,
annexes al present contracte del qual en formen part, com també als termes de la proposició de
l’adjudicatari.
En aquest sentit es compromet a complir les millores aportades en el sobre
corresponents als criteris objectius i que són les següents:

-

núm. 2B,

Subvenció municipal pels 4 anys: 483.800,00 euros.
Mesura ambiental 1: Compra de productes amb etiqueta ecològica: de neteja,
manteniment, de material d’oficina i altres.
Mesura ambiental 2: Implantació d’un pla d’estalvi del paper, tant higiènic com d’oficina:
dispensadors antivandàlics, talls de subministrament curt, paper d’oficina 100 % reciclat o
de procedència d’explotació forestal sostenible i altres.
Mesura ambiental 3: Recollida selectiva de residus.
Mesura ambiental 4: Pla de comunicació d’ús responsable dels recursos: confeccionar un
protocol de bones pràctiques amb l’ús responsable de l’energia i l’aigual implicant els
usuaris.

SEGON.- Que la durada de les prestacions serà de 4 anys, i s’iniciaran el dia 1 de setembre de
2020.
TERCER.- Que també se sotmeten al plec de clàusules administratives generals de
l’Ajuntament de Barcelona aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en acord de
5 de febrer de 2010 i les seves posteriors modificacions, com també a la legislació de
contractes del sector públic aplicable.
QUART.- La Comissió Tècnica de Gestió comprovarà quin és el grau de materialització dels
beneficis posats de manifest en el pla de viabilitat econòmica aportat per l’adjudicatari, que en
cap cas pot superar el 4% de benefici del contractista i el 3% de despeses generals, d’acord
amb el que s’estableix en el plec.
QUART.- Que d’acord amb allò que disposa l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, ambdues parts formalitzen el present contracte, en document
administratiu. També podrà elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l’adjudicatari, essent al
seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament.
CINQUÈ.- Que el present contracte es publicarà en el perfil del contractant, en un termini no
superior a 15 dies naturals a comptar des del dia d’avui.
D’acord amb l’exposat, com a prova de conformitat i acceptació, signen ambdues parts el
present contracte per una subvenció màxima de 483.800,00 euros, així com el Plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que s'uneixen com
annexos 1 i 2, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Per l’Institut Barcelona Esports
La gerent

Pel contractista

Sra. Susana Closa Castella

Manuel Ramos Ortega

El secretari delegat

Sr. Manel Gómez València

Annexos

1. Plec de clàusules administratives particulars
2. Plec de prescripcions tècniques

