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CONTRACTE
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3832984 9JT64-17IT3-WX6FV 23CBCB760103BC60A324B27E7503C3039FBFF713) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://validador.tarragona.cat

A la ciutat de Tarragona, a la data de la última signatura electrònica
REUNITS
D'UNA PART, Elvira Vidal Sensi, amb NIF núm. 39.669.136-R, càrrec de Consellera de l’Ajuntament
de Tarragona, que actua en representació de l’Excm. Ajuntament per delegació de l’Alcaldia de data
1 de juliol de 2021, assistida pel Sr. Joan Anton Font Monclús, secretari general d’aquesta corporació,
el qual actua com a fedatari d’aquest acte, en virtut de la funció fedatària que legalment li correspon.
I D’ALTRA PART, en Francisco Matías Collado Cárdenas, amb NIF 33925495N, amb adreça
electrònica a efectes de notificació fmcollado@gruposantander.es i domicili social a Paseo de Pereda,
9-12 39004 Santander (Cantabria), en representació de BANCO SANTANDER SA amb CIF
A39000013, en qualitat de representant que té acreditada a l’expedient.
FINALITAT
L'objecte d'aquest document és formalitzar la contractació, per part de l'Ajuntament de Tarragona,
dels treballs compresos al Lot 1: Gestió de rebuts domiciliats Q19, corresponents als rebuts periòdics
de clients propis.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1r.- L’1 de desembre de 2021, l'Òrgan de Contractació, aprova l’expedient de contractació de
referència, que comprèn l'aprovació de la despesa, corresponent al lot 1, per import de 39.680 € i
8.332,80 € en concepte del 21% d’IVA, que suposa un import total de 48.012,80 €, dels plecs de
clàusules i de l'expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis bancaris per al
cobrament dels tributs Municipals (domiciliacions, caixers, TPV i passarel·la) dividit en 4 lots,
mitjançant procediment obert.
L’Annex I del plec de clàusules que regeix la present licitació estableix que el lot 1, s’adjudicarà a un
màxim de 4 licitadores, d’entre les que presentin millor oferta, d’acord als criteris de valoració.
La decisió de l'òrgan de contractació es va fiscalitzar prèviament en data 30 de novembre de 2021
2n.- El 10 de març de 2022, l'Òrgan de Contractació va adjudicar el lot 1, entre d’altres, a l’empresa
BANCO SANTANDER S.A., per un import unitari de 0,16 €/rebut, més 0,0336 €/rebut en concepte
del 21% d’IVA que fa un total de 0,1936 €/rebut, pels 2 anys de durada del contracte.
3r.- El 16 de març de 2022, l'Òrgan de Contractació va rectificar l’anterior acord, en el sentit de:
On diu:
Tercer.- Adjudicar a l'empresa BANCO DE SANTANDER, amb CIF A39000013, el Lot 1: Gestió de
rebuts domiciliats Q19 per un preu unitari de 0,16€/rebut, més 0,0336€/rebut en concepte del 21%
d’IVA que fa un total de 0,1936€/rebut amb un màxim de 48.012,80€, pels 2 anys de durada del
contracte.”
Ha de dir:
“Primer.- Adjudicar a l'empresa BANCO DE SANTANDER, amb CIF A39000013, el Lot 1: Gestió de
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rebuts domiciliats Q19, corresponents als rebuts periòdics de clients propis, per un preu unitari de
0,16€/rebut, més 0,0336€/rebut en concepte del 21% d’IVA que fa un total de 0,1936€/rebut pels 2
anys de durada del contracte”.
Segon.- (...)
Tercer.- (..)
Quart.- L’import total màxim que es podrà facturar en aquest lot serà 48.012,80 €.”
4t.- La tramitació d'aquest contracte s'ha efectuat d'acord a la legislació de contractes continguda a
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), al reglament
general de la llei de contractes aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, el reglament de
desenvolupament parcial de la llei de contractes del sector públic aprovat per RD 817/09, de 8 de
maig, així com la resta de normativa que figura al plec de clàusules que forma part integrant d'aquest
contracte.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE:
Clàusula primera.- En aquest acte, la legal representant d'aquest Ajuntament i l’adjudicatària
formalitzen el contracte de referència, i s'obliguen al seu fidel i exacte compliment i a executar els
treballs amb subjecció estricta als plecs de clàusules i a l’oferta que ha resultat adjudicada.
Clàusula segona.- El preu d'adjudicació del contracte serà l’import unitari de 0,16€/rebut, més
0,0336€/rebut en concepte del 21% d’IVA que fa un total de 0,1936€/rebut, pels 2 anys de durada del
contracte”.
L’import total màxim que es podrà facturar en aquest lot 1, per totes les adjudicatàries d’aquest lot,
serà 48.012,80 €.
Així mateix l’adjudicatària executarà les millores i prestacions tècniques d’acord amb l’oferta tècnica
presentada i acceptada per l’òrgan de contractació, si es el cas. Aquestes millores no tindran cost per
l’Ajuntament, salvat que en els plecs s’especifiqui explícitament el contrari.
Clàusula tercera.- La forma de pagament serà la que preveu la clàusula corresponent del plec, en
base al que estableix l’article 198 de la LCSP.
A efectes de facturació es tindrà en compte les instruccions aprovades que estan disponibles a la web
de l'Ajuntament de Tarragona.
Clàusula quarta.- La durada del contracte és de 2 anys, sense possibilitat de pròrroga.
Clàusula cinquena.- L’adjudicatària ha presentat la garantia definitiva per import de 1.984 €
corresponent al 5% de l’import de licitació, IVA exclòs, amb número d’operació 320210006299.
Clàusula sisena.- Les condicions per a la recepció dels treballs adjudicats estan regulades al Plec
administratiu aprovat, que s'acompanya al contracte i en forma part integrant.
Clàusula setena.- La persona responsable del contracte serà el Cap de servei de planificació
econòmica i financera.
Clàusula vuitena.- El termini de garantia serà de 2 mesos.
Clàusula novena.- Els supòsits de resolució són els generals de la normativa contractual vigent i
aquells que figurin als plecs de clàusules aprovats.
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Clàusula desena.- El règim de penalitats figura regulat als plecs de clàusules aprovats.
Clàusula onzena.- L'adjudicatària incorrerà en mora per l’incompliment dels terminis d'inici i
acabament dels treballs, així com dels terminis parcials proposats en el seu pla de desenvolupament
dels treballs, no essent necessària la reclamació de l'Ajuntament a l'adjudicatari perquè sigui declarat
en mora, i, per tant, pugui l'Ajuntament acordar la resolució del contracte o, facultativament, l'aplicació
de les sancions previstes en els plecs de clàusules.
Clàusula dotzena.- L’adjudicatària queda degudament assabentada de l’obligació que té de complir
tot allò disposat a la legislació de Treball en tots els seus aspectes.
Clàusula tretzena.- En el present contracte s'imposa el deure de confidencialitat respecte a les
dades, antecedents i documentació que no essent públics 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, en compliment del qual se subscriu l’annex
regulador de les obligacions de dades de caràcter personal.
Si resulta preceptiu es formalitzarà el corresponent contracte.
ATORGAMENT
Aquest contracte té naturalesa administrativa.
Ambdues parts atorguen aquest contracte obligant-se a complir-lo amb subjecció estricta al Plec de
Clàusules, a l’oferta formulada per l’adjudicatari i als acords d’adjudicació, així com a les disposicions
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, del reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre
(en allò que no hagi estat derogat) i al reglament de desenvolupament parcial de l'LCSP, aprovat per
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig. Així mateix se sotmeten expressament als Jutjats contenciososadministratius de Tarragona, per resoldre les qüestions litigioses relatives a la interpretació o al
compliment del contracte.
DOCUMENTS ANNEXES
S’uneix a aquest contracte formant-ne part integrant, la següent documentació:

•
•
•
•

Plec de clàusules administratives i tècniques.
Oferta formulada per l’adjudicatari
Resolució d’adjudicació
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva

PER L'AJUNTAMENT

PER L’ADJUDICATÀRIA
EL SECRETARI GENERAL,

PE0303-A03
Ver. #15# 150623

33925495N Firmado
digitalmente por
FRANCISCO 33925495N
FRANCISCO
MATIAS
MATIAS
COLLADO COLLADO (R:
A39000013)
(R:
Fecha: 2022.05.05
A39000013) 09:59:08 +02'00'
Pàgina 3 de 3

