Barcelona, 24 de desembre de 2018
REUNITS
D’una part, el senyor Rafael Ribó i Massó, síndic de greuges de Catalunya, amb
domicili al passeig de Lluís Companys, 7, de Barcelona, i amb CIF núm. S0800108C.
De l’altra, el Sr. Àngel Garcia Fontanet, amb el document nacional d’identitat,
número 40645131Z, en representació de l’empresa FUNDACIÓ CARLES PI I
SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS, amb CIF G58302175, i domicili social
al carrer Gran Via de les Corts Catalanes,491, Barcelona, segons el poder conferit
per l’escriptura atorgada en data 24 d’abril de 2012 davant el notari de l’Il·lustre
Col·legi Notarial de Catalunya, el senyor Amador López i Baliña.
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència i la
capacitat jurídica suficient per formalitzar el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. L'expedient objecte d'aquest contracte va ser iniciat per resolució del
síndic de greuges de data 12 de novembre de 2018 i per resolució de 20 de
novembre de 2018 es va aprovar l’expedient i el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques, amb un pressupost base de
licitació de 38.500 €, (exclòs l’impost sobre el valor afegit), a càrrec de la partida
pressupostària : 227.000.500 “Estudis i dictàmens” i pel procediment obert.
Segon. D'acord amb el certificat del Registre, es van presentar les proposicions
dels licitadors següents:
DENOMINACIÓ EMPRESA
FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS
AUTONÒMICS I LOCALS
Tercer. En data 30 de novembre de 2018 la Mesa de contractació va formular
proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER
D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS.
Quart. En data 13 de desembre de 2018, l'empresa FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER
D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS, va ser requerida per aportar la garantia
definitiva i la restant documentació exigida al Plec de clàusules administratives
particulars.
Cinquè. L’empresa FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I
LOCALS ha sol·licitat la constitució de la garantia definitiva per mitjà de la
retenció de preu i ha aportat la resta de documentació exigida.
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Sisè. En data 21 de desembre de 2018 es s’ha signat la resolució d'adjudicació del
contracte i s’ha notificat aquesta resolució a l'empresa adjudicatària.
CLÀUSULES
Primera. L'objecte del present contracte és el servei d’estudi, anàlisi i obtenció de
dades sobre el contingut i l’evolució de la informació pública subjecta al règim de
transparència publicada a les seus electròniques i llocs web dels diferents
subjectes als quals és aplicable la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, mantenint la sèrie històrica de
les dades obtingudes des de l’any 2016.
Segona. L'empresa FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I
LOCALS, es compromet a realitzar el servei d'acord amb la seva proposta tècnica i
econòmica, i amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques aprovats per l’òrgan de contractació.
Tercera. El preu del contracte és de de 42.955 € (dels quals 35.500 € corresponen al
preu del contracte i 7.455 € al 21% de l’IVA).
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
El contractista haurà d’incorporar a la facturació que presenti les dades següents:
-Codi expedient: 2019/03
-NIF contractant: S0800108C
-Codi DIR de la unitat tramitadora: A09006442
-Codi DIR de l’òrgan gestor: A09006442
-Codi DIR de l’oficina comptable: A09006442
Quarta. Per respondre amb el compliment d'aquest contracte l’empresa sol·licita
la retenció del 5% de l’import base d’adjudicació (1.775 €).
Cinquena. El termini d'execució del contracte és des de l’1 de gener de 2019 fins el
31 de maig de 2019. El contracte no podrà prorrogar-se .
Sisena. L’incompliment per part de l’empresa contractista de les obligacions
establertes en aquest contracte, en els plecs que el regeixen i en l’oferta
presentada a la licitació donarà lloc a les penalitzacions establertes en el Plec de
clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques.
Setena. D'acord amb el que s'estableix a l'apartat P del quadre de característiques,
no s'admet la revisió de preus.
Vuitena. L’adjudicatària declara sota la seva responsabilitat que no es troba
sotmesa a cap de les prohibicions que per contractar amb les administracions
públiques estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
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Novena. L’empresa resta obligada al compliment durant tot el període d’execució
del contracte de les normes i condicions fixades, en el seu cas, al conveni
col·lectiu d’aplicació.
Desena. Aquest contracte té naturalesa administrativa i es regeix per la normativa
que preveu el Plec de clàusules administratives particulars que el regulen.
L'òrgan de contractació es reserva la facultat d'interpretar les clàusules d'aquest
contracte i resoldre els dubtes que pugui plantejar el seu compliment. Contra
aquests acords procedirà el recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que
disposa la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.
En prova de conformitat s'estén i es signa el present contracte.
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