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A Esplugues de Llobregat,
D’una part, la Sra. Pilar Diaz Romero, en qualitat d'Alcaldessa de l’Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat, i en representació del mateix, assistida en aquest acte pel
Sr. Pedro Carmona Pérez, Secretari de la Corporació, i

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

D'altra part, el Sr. Yamil Ezequiel Chacra, titular del DNI 47879545P en
representació de l’empresa NASCOR FORMACION, S.L en qualitat d´apoderat i
segons escriptura pública autoritzada davant Notari Antoni Bosch Carrera, en data
12/03/2015 i amb número de protocol 385, NIF núm. B65187569, domiciliada a
Avda. de Les Garrigues, núm 46, El Prat de Llobregat, C.P. 08820
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per
formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- Els plecs de condicions econòmic-administratives i tècniques de la
contractació relativa al servei de realització dels tallers, accions i d’altres activitats
programades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en l’àmbit d’igualtat de
gènere es van aprovar per Decret de l’alcaldessa de data per un import màxim de
licitació de 37.685,95 €, més 7.914,05 € en concepte d’IVA (import total,
45.600,00 €) per un període d’un any, de març de 2022 a febrer de 2023, amb opció
d’una prorroga d’un any.

PERIODE
Març a desembre 2022
Gener a 28 de febrer de 2023
TOTAL

IMPORT NET

PRESSUPOST
IMPORT IVA
TOTAL
(21%)
(IVA INCLÒS)

35.619,83€

7.480,17€

43.100,00€

2.066,12€

433,88€

2.500,00 €

37.685,95€

7.914,05 €

45.600,00€

Segon.- Posteriorment i prèvia celebració de les sessions de la mesa de
contractació i ponderació de l’oferta presentada per l’empresa licitadora, per Decret
de l’alcaldessa 2022/861 de data 24/02/2022 es va adjudicar el present contracte, a
favor de NASCOR FORMACION S.L. per un import total màxim de 33.995,04 €, més
7.130,56 € en concepte d’IVA (al tipus del 21%), import màxim total 41.085,60€ (IVA
inclòs) amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 11.23103.22799- 'CONTRACTE
PROGRAMACIÓ CIRD' i la següent distribució plurianual.
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IMPORT NET
IVA 21%
TOTAL
32.257,29 €
6.774,03 €
39.031,32 €
1.697,75 €
356,53 €
2.054,28 €
33.955,04 €
7.130,56 €
41.085,60 €

En tot cas, l’acord d’autorització i disposició de l’esmentada despesa per part de la
Corporació local, se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la consignació
pressupostària adequada i suficient per l’exercici pressupostari 2023, amb caràcter
definitiu.
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Tercer.- Per tal de respondre del compliment d’aquest contracte i la resta de
responsabilitats previstes a l’art. 110 de la LCSP la mercantil NASCOR
FORMACION S.L va constituir una fiança per import de 1.697,75 € corresponent al
5% de l’import d’adjudicació del contracte.
Quart.- La present contractació se subjecta, per a tots els actes relatius a la seva
preparació, adjudicació, efectes i extinció, a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) i
resta de normativa pública de contractació.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

Clàusula 1.- Objecte del contracte
És objecte del present contracte la contractació d’un servei que coordini, gestioni i
realitzi les accions anuals d’activitats adreçades a dones programades i dissenyades
per l’Ajuntament d’Esplugues. Aquestes activitats es desenvolupen a l’espai CIRD
Vil·la Pepita o a qualsevol espai municipal que es consideri adient realitzar l’activitat.
L’Ajuntament d’Esplugues ha elaborat el III Pla d’igualtat de Gènere 2017-2021,
actualment prorrogat en tant no s’elabora el nou. Aquest III Pla parteix d'una
avaluació i d'un treball transversal comunitari que recull un model de ciutat basat en
la convivència, el benestar i la qualitat de vida de les persones, tal i com s'especifica
al PAM 2016-2019. L’elaboració és el resultat d'un treball conjunt entre les entitats
de dones, el CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a Dones) i el propi personal
tècnic i polític de l'Ajuntament.

Clàusula 2.- Subjecció als plecs de condicions reguladors de la contractació
L’adjudicatària es sotmet a tot allò establert en els plecs de condicions reguladors de
la contractació.
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Clàusula 3.- Preu del contracte
El preu total anual per la gestió del servei és de 411.085,60€, d’acord amb les
anualitats següents amb càrrec a l'aplicació pressupostària núm. 11.23103.22799'CONTRACTE PROGRAMACIÓ CIRD'.
PERIODE
Març/desembre 2022
Gener/febrer 2023
TOTAL

IMPORT NET
IVA 21%
TOTAL
32.257,29 €
6.774,03 €
39.031,32 €
1.697,75 €
356,53 €
2.054,28 €
33.995,04 €
7.130,56 €
41.085,60 €
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Clàusula 4.- Execució del servei. Principi de risc i ventura del contractista.
Responsabilitat del concessionari
L’execució del servei objecte del present contracte es farà a risc i ventura del
contractista, atesa la no transferència del risc operacional a l’empresa contractista
per part de la Corporació local.
En tot cas, l’execució del servei respectarà la regulació general dels contractes
administratius i la regulació específica dels contractes de serveis, recollida als arts.
308 i següents de la LCSP, així com el règim de responsabilitat de l’empresa
contractista.

Clàusula 5.- Finançament del servei. Forma de pagament
Les formes de finançament del servei consistirà en l’aportació econòmica municipal
amb caràcter anual.
El pagament mensual es realitzarà per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en
proporció a l’aportació municipal fixada, subjecte a la liquidació en els terminis
establerts en l’article 198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la
presentació dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té
les competències en matèria de comptabilitat.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
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En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els següents codis DIR3:
-

Oficina comptable: LA 0003332
Òrgan gestor: Junta de Govern Local LA 0003333
Unitat tramitadora: Serveis a les Persones LA 0003351

Clàusula 6.- Crèdit pressupostari
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La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació
pressupostària núm. 11.23103.22799- 'CONTRACTE PROGRAMACIÓ CIRD' del
pressupost de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva
amb càrrec a les partides corresponents dels exercicis 2022 i 23, d'acord amb el que
estableix l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En tot cas, l’acord d’autorització i disposició de l’esmentada despesa per part de la
Corporació local, se sotmet a la condició suspensiva de comptar amb la consignació
pressupostària adequada i suficient per l’exercici pressupostari 2023, amb caràcter
definitiu.

Clàusula 7.- Revisió de preus
S’exclou la revisió de preus, d’acord amb l’establert a l’apartat 7 del Plec de
clàusules administratives particulars.

Clàusula 8.- Termini d’execució
El contracte inicial tindrà una durada d’un any ,a comptar des de març de 2022 a
febrer de 2023 inclosos . El contracte es podrà prorrogar per 1 any més, prèvia
comunicació amb una antelació mínima d’un mes, a la finalització del contracte i
tramitació de l’expedient corresponent.
Clàusula 9.- Modificació del contracte
Tal i com s’estableix a la clàusula 4.2 del Plec de condicions administratives
particulars, el contracte només es pot modificar per raons d’interès públic en els
supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.
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Clàusula 10.- Obligacions de l’empresa adjudicatària
•

Percebre el preu del contracte, d’acord amb el compliment del servei i en la forma
prevista al Plec de prescripcions tècniques. En concret, el contractista executarà
el servei al seu risc i ventura, sense possibilitat de reequilibrament econòmic
financer per part de la Corporació local, d’acord amb la naturalesa pròpia dels
contractes administratius de servei que regula la LCSP.

•

Utilitzar els béns de domini públic i/o privat necessaris per a la prestació del
servei.

•

Començar a prestar el servei en el termini previst en aquest Plec i prestar el
servei amb la continuïtat i regularitat acordada per l'Ajuntament.

•

Aportar els mitjans personals i tècnics necessaris per a la perfecta realització
dels serveis objecte del contracte.

•

I les altres previstes als plecs contractuals i normativa aplicable

Claúsula 11.- Adaptació de la prestació
Les accions d’execució del contracte es desenvoluparan presencialment i
majoritàriament al CIRD Villa Pepita d’Esplugues de Llobregat.
En el cas que les circumstàncies sociosanitàries o extraordinàries d’altre tipus ho
exigeixin s’adaptaran les prestacions a mitjans telemàtics sempre que la naturalesa
de l’activitat ho permeti.

Clàusula 12.- Potestats i deures de l’Ajuntament
L’Ajuntament té les potestats següents:
•

L’Ajuntament és titular de les potestats d’interpretació, modificació i resolució del
contracte, sens perjudici de les altres que la legislació li atribueixi i de la potestat
d’inspecció i control de l’execució del servei.

•

Fer efectiu el pagament del preu del contracte, d’acord amb l’execució del servei.

•

Assumir les despeses del manteniment correctiu, del preventiu i del manteniment
derivat de la modificació de disposicions jurídiques dels espais i instal·lacions
adscrits a la concessió.

•

Assumir les despeses derivades dels serveis d’aigua, gas, electricitat, quota
d’abonament i consum del servei telefònic directament relacionades amb el
servei objecte del contracte.
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Clàusula 13.- Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
-El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’administració Pública estipulades a l’art. 71 de la LCSP.
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-L’incompliment de les condicions especials d’execució que consten a l’apartat 5 del
quadre de característiques del plec de condicions administratives particulars.

Clàusula 14.- Compromís d’execució
L’empresa adjudicatària NASCOR FORMACION S.L., amb NIF B65187569, i en el
seu nom el Sr. Yamil Ezequiel Chacra, titular del DNI 47879545P es compromet a
l’execució del contracte de servei consistent en la realització dels tallers, accions i
d’altres activitats programades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en l’àmbit
d’igualtat de gènere per 1 any, de març de 2022 a febrer de 2023, prorrogable per
un any, amb estricta subjecció als plecs contractuals, la seva oferta i la normativa
que resulti d’aplicació.
I a efectes de constància de tot el que s'ha convingut, es signa aquest contracte, en
la data que consta a la signatura electrònica.
Firmado digitalmente
por 47879545P
47879545P
YAMIL EZEQUIEL YAMIL EZEQUIEL
CHACRA SALICA
CHACRA SALICA (R: B65187569)
(R: B65187569) Fecha: 2022.02.25
08:42:35 +01'00'

Pilar Díaz Romero
L'alcaldessa

Yamil Ezequiel Chacra
NASCOR FORMACION S.L.

En dono fe,

Pedro Carmona Pérez
Secretari de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
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