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Expedient núm. 000037/2015-CONT

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PL. VILA, 8
08800 VILANOVA I LA GELTRU

En data 5 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va prendre l’acord següent:

“Relació de fets
I.
Vist l'expedient número 037/2015-CONT relatiu a la contractació del servei de realització
tècnica dels tallers de cinema del projecte Re@cciona organitzat per l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
II.
Atès que la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2016 va aprovar els plecs de
prescripcions tècniques i administratives particulars que regeixen l'esmentada contractació, per un
període d’1 curs prorrogable fins a 1 curs més, amb un import per curs màxim de licitació de
20.000,00 € (VINT MIL EUROS), exempts d’IVA.
III.

Vista l’oferta de l’únic licitador presentat al procediment, Sr. JAIME FARGAS COLL i vistos els
informes de data 25 de maig i 1 de juny de 2016, emesos per la cap del servei de Participació i
Cooperació, Sra. Griselda Castelló Dalmau, en el qual s’especifiquen les característiques i avantatges
de la proposició de l’oferta del Sr. JAIME FARGAS COLL, segons les següents dades i la següent
puntuació:

Criteris avaluables en base a un judici de valor:
Criteri 2.1.

Criteri 2.2.

(activitat)

(qualitat
proposta)

13 p

7p

JAIME FARGAS
COLL

Criteri 2.3.

Criteri 2.3.

(millores)

(RS)

0p

0p

TOTAL
20 P

Criteris avaluables de forma automàtica:
Oferta Econòmica
Cànon mínim
JAIME FARGAS COLL

Puntuació Criteri 1.1.

2.000,00 € / curs

2.000,00 € / curs

60 p

Puntuació final:
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JAIME FARGAS COLL

Sobre 3

Sobre 2

TOTAL

20 p

60 p

80 PUNTS

IV.
Atès que el 6 de juny de 2016 es va fer el requeriment al Sr. JAIME FARGAS COLL i que en
el termini de 10 dies hàbils ha presentat la documentació preceptiva i ha fet l’ingrés de l’import de
l’anunci de licitació.

Fonaments de dret
1.
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER.- Adjudicar al Sr. JAIME FARGAS COLL amb NIF 46625647-R, el contracte del servei de
realització tècnica dels tallers de cinema del projecte Re@cciona organitzat per l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 curs prorrogable fins a 1 curs més, per un import per curs
total de 20.000,00 € (VINT MIL EUROS), exempts d’IVA.
El preu és de 20.000,00 € per curs, per un màxim de 10 grups d’alumnes de secundària. El preu
per taller amb cada grup és de 2.000,00 € (en cas que s’inscriguin menys grups, el preu serà el
nombre de grups x 2.000,00 €)
La despesa prevista pel 2016 serà la corresponent a l’últim trimestre escolar (setembre-desembre
2016). Per tant, la despesa prevista serà de 6.666,67 € preveient que el contracte s’iniciarà, alhora
que el curs escolar, el setembre de 2016.
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 06.9243.2269902 del pressupost del 2016 i a les aplicacions de la resta
d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte, i de la pròrroga,
a raó de trimestres vençuts.
TERCER.- Notificar l’adjudicació al Sr. JAIME FARGAS COLL, publicar l’adjudicació al Perfil del
Contractant i requerir a l’adjudicatari perquè en un màxim de quinze (15) dies hàbils, a comptar del
següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
QUART.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1.
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CINQUÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents siguin
necessaris per a executar el present acord.
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació
expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci
que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que
s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu
serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
SETÈ.- Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en
depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.

ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE)
CONTRACTE DEL SERVEI DE REALITZACIÓ TÈCNICA DELS TALLERS DE CINEMA DEL
PROJECTE RE@CCIONA ORGANITZAT PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Exp. 037/2015-CONT
A Vilanova i la Geltrú, __ de _____________ de 2016
REUNITS
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data __ de __________ de 2016 i en ús de les facultats atorgades en
l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta NEUS LLOVERAS MASSANA, assistida en aquest acte
pel Secretari Accidental de la corporació, JOSEP GOMARIZ MESEGUER.
D’altra part, el Sr. JAIME FARGAS COLL (en endavant el contractista), major d’edat, amb NIF
46625647-R i domicili a carrer Torreta, 17, 08810 Sant Pere de Ribes.
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Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte de serveis
que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats pel contractista.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de març de 2016, va aprovar
l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques per a la contractació del servei de realització tècnica dels tallers de
cinema del projecte Re@cciona organitzat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant
procediment obert, amb un import per curs màxim de licitació de 20.000,00 € (VINT MIL EUROS),
exempts d’IVA. Així mateix, va aprovar publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article
142 i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
II.
L’acte de la qualificació de la documentació administrativa es va efectuar l’11 de maig de
2016 i el d’obertura de les pliques dels criteris avaluables en base a un judici de valor es va
efectuar el dia 17 de maig de 2016.
III.
Com a conseqüència de la qualificació de la documentació administrativa prèvia, es
qualifica correctament la documentació administrativa sobre personalitat, garantia i requisits del Sr.
JAIME FARGAS COLL.
IV.
La cap del servei de Participació i Cooperació, Sra. Griselda Castelló Dalmau, elaborà un
informe de data 1 de juny de 2016 amb la següent proposta d’adjudicació: adjudicar el contracte
del servei de realització tècnica dels tallers de cinema del projecte Re@cciona organitzat per
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al Sr. JAIME FARGAS COLL..
V.
D’acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de
data __ de __________ de 2016, va acordar adjudicar el contracte del servei de realització tècnica
dels tallers de cinema del projecte Re@cciona organitzat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al
Sr. JAIME FARGAS COLL amb les condicions que s’assenyalen en el Plec de Clàusules
Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques per un import per curs total de 20.000,00 € (VINT
MIL EUROS), exempts d’IVA. El preu és de 20.000,00 € per curs, per un màxim de 10 grups
d’alumnes de secundària. El preu per taller amb cada grup és de 2.000,00 € (en cas que
s’inscriguin menys grups, el preu serà el nombre de grups x 2.000,00 €).
VI.
Les obligacions econòmiques que es deriven de l’execució del present contracte es
contrauran amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost del 2016 i de la resta d’exercicis
econòmics que equivalgui a l’aplicació 06.9243.2269902 fins a la finalització del contracte, i de la
pròrroga, a raó de trimestres vençuts.
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Amb aquests antecedents i d’acord amb l’article 156 del TRLCSP aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre i l’article 71 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les parts
contractants procedeixen a atorgar el present contracte de serveis en base a les següents:

CLÀUSULES
Primera.- El Sr. JAIME FARGAS COLL (en endavant, també, el contractista), es compromet a
efectuar el servei corresponent al contracte del servei de realització tècnica dels tallers de cinema
del projecte Re@cciona organitzat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a les
clàusules del present contracte, al contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la
resta de documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec de
Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars).
Segona.- El contractista s’obliga a executar el servei adjudicat pel preu màxim de 20.000,00 € per
curs (VINT MIL EUROS) quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos.
Tercera.- La durada màxima del present contracte serà d’UN CURS a partir de l’1 de setembre
2016 (setembre a juny), i es podrà prorrogar un curs més.
Quarta.- Amb caràcter previ a l’inici de l’execució del contracte, el contractista designarà un
interlocutor que el representi davant l’Ajuntament per fer un seguiment de les condicions en què es
realitza el servei i per a responsabilitzar-se de totes les incidències que puguin sorgir.
Cinquena.- El contractista s’obliga a gestionar el servei d’acord amb allò establert al Plec de
clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i al contingut del document
d’adjudicació que integra l’expedient, i resta obligat, també, a prestar el servei d’acord amb la
memòria tècnica presentada a la seva oferta de licitació i assumint les millores tècniques incloses a
la mateixa.
Sisena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, de qualsevol
responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de l’objecte del contracte, exonerant
a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal efecte, es compromet a subscriure i
mantenir vigent qualsevol assegurança que sigui necessària per a dur a terme la seva activitat
derivada del present contracte, amb cobertura suficient per a respondre de qualsevol eventualitat.
Setena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes que gravin
directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir totes les obligacions
laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.
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Vuitena.- En cas d’incompliment, per part del contractista, d’alguna de les obligacions que ha
assumit en virtut de la documentació esmentada a la clàusula cinquena, serà sancionat amb les
penalitats que estableix la legislació vigent i la citada documentació, sense perjudici de la
reclamació per danys i perjudicis que contra ell es pogués formular.
Novena.- En tot allò que no s’hagi pactat serà d’aplicació el que disposa el TRLCSP aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, el Reglament general que desenvolupa la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, i
el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que van regir la
licitació.
Desena.- El contractista no podrà, sota cap concepte i per cap motiu, subcontractar cap tasca del
present contracte de forma global ni parcial, ni acordar la seva cessió a un tercer, sense
autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Onzena.- El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual
tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de ser
tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des de la finalització del
contracte, excepte que s’estableixi un termini més ampli o, per la seva pròpia naturalesa,
procedeixi augmentar aquest termini.
D’acord amb allò que estableix la Disposició Addicional vint-i-sisena del TRLCSP, el tractament de
dades de caràcter personal que es faci en el contracte, així com en tots aquells regulats pel
TRLCSP, haurà de respectar allò que estableix la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com la normativa que la desenvolupa.
Dotzena.- Corresponen a l’òrgan de contractació, dintre dels límits i amb subjecció als requisits i
efectes establerts a la normativa vigent, les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació,
resolució de contractes i determinació dels efectes d’aquesta, sent preceptiva l’audiència al
contractista en el corresponent expedient.
Els actes que els òrgans competents de la Corporació adoptin respecte a la interpretació dels
termes del contracte, així com a la de les clàusules del present plec, seran immediatament
executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin.
Tretzena.- Les discrepàncies de caràcter tècnic que sorgeixin entre les parts en ordre a la manca
de qualitat dels treballs executats o la seva subjecció als plecs i prescripcions tècniques aplicables,
seran resoltes prèvia audiència del contractista per un termini de 10 dies per formular al·legacions.
La resolució que s’adopti resoldrà les discrepàncies i serà complerta per les parts, sense perjudici
per exercir les accions que procedeixin davant els Tribunals competents per a la resolució definitiva
del problema.
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Catorzena.- De conformitat amb allò establert a l'article 21 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, serà
competent l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu per a resoldre qüestions litigioses relatives
a la preparació, adjudicació, efectes, acompliment o extinció dels contractes
El Secretari Accidental
Josep Gomariz Meseguer

L’Alcaldessa
Neus Lloveras Massana

El Contractista
Jaime Fargas Coll”

Secretari accidental

Signat a Vilanova i la Geltrú,
05/07/2016 12:49:09
Josep Gomariz Meseguer
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