PACTES
Primer.- La Sra. SILVIA APARICIO GARCIA, adjudicatària del present contracte de
serveis, s'obliga a la seva execució amb estricte subjecció al plec de prescripcions
tècniques i clàusules administratives particulars, aprovats per decret núm. 2022/997, de
data 06/05/2022, així com a l'oferta presentada.
Segon.- L’import del contracte es de 26.242,23 € (IVA exclòs), essent l’import amb IVA
(21%) de 31.753,10 €.
Tercer. La vigència del present contracte és de 10 mesos a comptar des de l’1 de setembre
de 2022.
Quan al venciment d’aquest contracte, no s’hagués formalitzat el nou contracte que
garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista, com a conseqüències
d’incidències resultant d’esdeveniments imprevisibles per l’òrgan de contractació
produïdes en el procediment d’adjudicació i existeixin raons d’interès públic per no
interrompre la prestació, el contracte originari és prorrogarà fins a un període màxim de
9 mesos, sense modificar les restant condicions del contracte, sempre i quan l’anunci
de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de 3 mesos
respecte a la data de finalització del contracte originari. de conformitat amb la clàusula
1.5) del Plec de clàusules administratives particulars.
Quart.- En tot allò que no estigui previst en el present contracte o en els Plec de Condicions
particulars i generals, regiran les normes 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, en el que calgui,
el per la Llei 9/2017, 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector
Públic, i la resta de normes aplicables de Dret Administratiu.
Cinquè.- L’adjudicatària quedarà sotmesa a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679,
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 (Reglament general de protecció de dades).

