REUNITS
D’una part, el senyor Albert Castellanos i Maduell, Secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest
acte per delegació del Conseller atorgada per la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873, de 13 de maig de 2019.
D’altra part, el senyor Juan Carlos Llanos Bocharan amb NIF núm.46555062 A, actuant per
si sol en nom i representació de l’empresa ALIANCE BROTHER, SL, NIF B-58296955
domiciliada al carrer Zenc 8, de Barcelona (08755 Castellbisbal), segons escriptura de
poders atorgada davant el notari senyor Joan Carles Ollé Favaró, el 7 de gener de 2003
amb el seu número de protocol 15.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació per a la prestació dels serveis de transport, moviments
interns i trasllats de mobiliari, equips informàtics, material d’oficina, documentació i arxius de
les diferents dependències administratives del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda, va ésser aprovat per resolució de 2 de juliol de 2019.
Segon.- La contracció de la despesa que es derivi d’aquest contracte serà a càrrec de
l’aplicació pressupostària EC.01 D/223000100/1210 dels pressupostos del Departament.
La fiscalització prèvia ha estat realitzada el 17 de juny de 2019 per un valor estimat del
contracte de 130.823,64 €, IVA exclòs.
Tercer.- La celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per
sengles resolucions de 17 de maig i 3 d’octubre de 2019, respectivament.
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte.
L’empresa ALIANCE BROTHER, SL, es compromet a la realització dels serveis de transport,
moviments interns i trasllats de mobiliari, equips informàtics, material d’oficina, documentació i
arxius de les diferents dependències administratives del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda.
Comprèn els moviments dels elements esmentats de les diferents dependències
administratives del Departament, tant a l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a les diferents
delegacions territorials ubicades a Tarragona, Tortosa, Lleida, Girona, Manresa, Tremp, Vic i
Vilafranca del Penedès, o a futures localitzacions dins del territori de Catalunya, així com altres
moviments a magatzems, arxius provisionals o definitius i deixalleries o abocadors
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, pel qual es modifica el Reglament
2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el vocabulari comú de contractes
públics (CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV la codificació
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corresponent a l’objecte del contracte s’englobaria en l’apartat Codi CPV 98392000-7Serveis de trasllats.
D’acord amb l’article 123 de la LCSP la concreció de les condicions d’execució de l’objecte
del contracte es determinen en el plec de prescripcions tècniques que regeix per a aquesta
contractació.
L’execució del contracte s’efectuarà amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i al quadre de característiques
que regeixen per a aquesta contractació amb la totalitat de millores aportades per l’empresa
en la seva oferta.
SEGONA.- Preu del contracte.
L'import total màxim del contracte és de 24.320,35 € (VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS
VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS), IVA exclòs que, un cop aplicat el 21% en
concepte d’IVA, resulta un import total de 29.427,62 €.
TERCERA.- Termini i lloc d’execució.
El termini d’execució del contracte serà des de la data de la seva formalització fins al 31 de
desembre de 2019.
Lloc d’execució i recepció dels treballs:
La prestació de l’objecte del contracte es realitzarà entre les diferents unitats administratives
del VEH, independentment d’on estiguin ubicades aquestes dins del territori de Catalunya, i
d’acord amb les necessitats de serveis existents al llarg del contracte. A títol informatiu,
actualment les diferents dependències del VEH són les detallades a continuació, però, com
s’ha esmentat, aquestes ubicacions poden estar en qualsevol lloc del territori de Catalunya
durant l’execució del contracte:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Adreça

Codi postal

Població

Ús

Rambla Catalunya, 19

08007

BARCELONA

Administratiu

Passeig de Gràcia, 19

08007

BARCELONA

Administratiu

Passeig de Gràcia, 107

8008

BARCELONA

Admin/ Expositiu

Gran Via, 635

08010

BARCELONA

Administratiu

Gran Via, 639

08010

BARCELONA

Administratiu

Via Laietana, 14

08003

BARCELONA

Administratiu

Via Laietana, 58

08003

BARCELONA

Administratiu

Via Laietana, 60

08003

BARCELONA

Administratiu

Fontanella, 6-8

08010

BARCELONA

Administratiu

Ciutat, 1

08002

BARCELONA

Administratiu

Ciències, 81

08908

l'HOSPITALET

Magatzem

(fora de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)
Adreça
Pompeu Fabra, 1

Codi postal
17002

Població
GIRONA

Ús
Administratiu/OAC
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Illa Formentera, 42

17007

GIRONA

Magatzem/arxiu

Lluís Companys, 1

25003

LLEIDA

Administratiu

C/ Ricard Calvet Serra- P. I. Mercanova

25190

LLEIDA

Magatzem/arxiu

Avda. Espanya, 42

25620

TREMP

Administratiu

St. Francesc, 3

43003

TARRAGONA

Administratiu

C/ Granit – P.I. Riu Clar

43006

TARRAGONA

Arxiu

Baixada de la Seu, 2

08241

MANRESA

Administratiu

Palau Firal-P.I. Els Dolors s/n

08243

MANRESA

Administratiu

Plaça Major, 37

08500

VIC

Administratiu

Montcada, 23

43500

TORTOSA

Administratiu

Pl. Gerard Vergés, 1

43500

TORTOSA

Administratiu/OAC

C/ Jaume I ,2-4

43870

AMPOSTA

Administratiu/OAC

Plaça de l’Àgora, 2-3 - P.l. Domenys II.

08720

VILAFRANCA

Administratiu

QUARTA.- Pròrrogues i modificacions.
Es contempla la possibilitat de prorrogar el contracte per un període d’un any, és a dir, de l’1
de gener al 31 de desembre de 2020.
Es preveuen modificacions específiques per a aquest expedient. Atès que el pressupost de
licitació s’ha calculat en base a unes estimacions de serveis a prestar i de productes
associats a aquesta prestació, el preu del contracte es podrà modificar fins a un màxim del
20% quan les necessitats reals del servei superin les estimades inicialment.
La modificació no podrà suposar l’establiment de preus unitaris nous no previstos en el
contracte.
CINQUENA.- Control en l’execució. Responsable del contracte.
La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte les durà a
terme el Servei d’Obres, Instal·lacions i Manteniment.
Es designa com a responsable del contracte a/a la cap del Servei d’Obres, Instal·lacions i
Manteniment, el/la qual portarà a terme les funcions següents:
•
•
•
•
•

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte. Concretament
consignarà en aquest informe el nivell de compliment efectiu de les clàusules
lingüístiques.
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El contracte s’executarà amb subjecció al que estableix en les seves clàusules i els plecs
que el regeixen i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al
contractista l’òrgan de contractació.
Quan el contractista, o les persones que en depenen, incorri en actes o omissions que
comprometin o alterin la bona marxa del contracte l’òrgan de contractació pot exigir l’adopció
de mesures concretes per aconseguir o restablir l’ordre en l’execució del que s’ha pactat.
SISENA.- Llengua en l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte i donar complimenta a la
resta d’obligacions contingudes en la clàusula 29ª del PCAP.
SETENA.- Realització dels treballs i recepció de l’execució del contracte.
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
Sense perjudici del que preveu l’article 315.1 de la LCSP pel que fa a contractes de serveis
que consisteixin en l’elaboració íntegra de projectes d’obres.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de
la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de
vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del
preu satisfet.
Els contractes de mera activitat o de mitjans s’extingiran pel compliment del termini
inicialment previst o les pròrrogues acordades, sense perjudici de la prerrogativa de
l’Administració de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual
incompliment detectat amb posterioritat.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.
VUITENA.- Garantia definitiva.
Per respondre del compliment d’aquest contracte s’ha constituït a favor de la Generalitat de
Catalunya una garantia definitiva per un import total de 2.180,39 € en la Caixa General de
Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya, segons s’acredita
mitjançant còpia del resguard de dipòsit que consta a l’expedient.
NOVENA.- Termini de garantia.
No s’estableix termini de garantia.
DESENA.- Revisió de preus.
No és procedent establir revisió de preus.
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ONZENA.-. Obligacions contractuals
L’empresa tindrà les obligacions establertes a l’apartat L del quadre de característiques i al
PCAP.
DOTZENA.- Responsabilitat en l’execució.
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i
de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
En el cas que es tracti de contractes d’elaboració de projecte d’obres serà d’aplicació
l’establert als articles 314 a 315 de la LCSP relatius a l’esmena d’errors i la correcció de
deficiències, a les indemnitzacions i a la responsabilitat per defectes o errors del projecte
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
TRETZENA.- Subcontractació.
Tot i que està prevista la subcontractació l’empresa no subcontractarà.
CATORZENA.- Forma de pagament.
El pagament a l’empresa contractista s’efectua 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.
És d’aplicació l’Ordre ECO/306/2015, de 23 setembre, per la qual es regula el procediment
de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
Per a aquest expedient es preveu un únic pagament a la finalització de l’execució del
contracte. Per tal que l’Administració pugui fer efectiu el pagament l’adjudicatari haurà de
trametre la corresponent factura o minuta, on reflectirà separadament l’IVA, la qual serà
conformada per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, i ha
d'anar acompanyada d’un certificat de recepció final de conformitat de l’objecte del
contracte.
Les factures han d’incorporar les dades bàsiques obligatòries establertes al RD1691/2012,
s’han de signar amb una signatura avançada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació, atès que els registres
comptables de la Generalitat de Catalunya rebutgen automàticament les factures en què no
hi hagi constància d’aquesta dada.
QUINZENA.- Despeses a càrrec del contractista.
Són a càrrec del contractista les despeses derivades de la formalització del contracte i dels
anuncis de licitació; les que es requereixin per obtenir autoritzacions, llicències, documents,
o qualsevol informació d'organismes oficials o particulars; els impostos, taxes,
compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables segons les
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disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin així com també
qualsevol altra despesa necessària per a la realització del contracte.
SETZENA.- Legislació aplicable.
L’empresa ALIANCE BROTHER SL presta la seva conformitat al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta
contractació, signant-ne un exemplar de cadascun, que s’uneixen com a annexos núm. 2 i
3 a aquest contracte. En tot el que no estigui establert en aquests, l’empresa se sotmet a:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
DISSETENA.- L’empresa ALIANCE BROTHER SL se sotmet, a l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu, competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es
plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció
d’aquest contracte.
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte en la data de la darrera
signatura
Per delegació,

Juan Carlos Llanos Bocharan
ALIANCE BROTHER, SL.

46555062A
JUAN
CARLOS
LLANOS (R:
B58296955)

Albert Castellanos i Maduell
Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7
de maig, DOGC 7873 de 13 de
maig de 2019.)

Firmado
digitalmente por
46555062A JUAN
CARLOS LLANOS
(R: B58296955)
Fecha: 2019.10.29
12:58:24 +01'00'

Rambla de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00
Telefax 93 316 21 00

6
EC 2019 153 Aliance Brother

