Expedient 47/2021
DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
D'una part, Isaac Burgos Lozano, Alcalde del Ajuntament de Castellterçol amb NIF núm.
38128047G.
D'una altra part, el Sr. Jordi Manresa Casals amb NIF núm. 43439854F en representació
de INCOOP, SCCL, amb NIF núm. F60137411.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:
SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI DE LECTURA DE CASTELLTERÇOL
Dita adjudicació va ser aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada
el 25 de gener del 2022.
I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicant i adjudicatari, el present contracte de
serveis es formalitza en aquest document administratiu, conforme a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. INCOOP SCCL es compromet a la realització de les següents prestacions:
servei de dinamització de l’espai de lectura de Castellterçol, conforme al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que figuren en l'expedient,
documents contractuals que accepta incondicionalment i sense reserva alguna.
SEGONA. El preu del contracte és de
Import del contracte: 19.281,95 eur. Impostos: 0 eur.

Total: 19.281,95 eur.

TERCERA. El termini d'execució del contracte és d’un any, comptat des de l'endemà al de la
signatura del present contracte. Tanmateix abans de l’inici del contracte, l’adjudicatària ha
d’haver lliurat a la persona responsable del contracte la documentació necessària per a la
coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals. No es podrà iniciar el contracte si
no s’ha lliurat aquesta informació, incorrent l’empresa contractista en responsabilitat
contractual.
La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació. La durada
total del contracte, incloent les eventuals pròrrogues serà de 2 anys. Atenent la previsió de
l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l’empresa si l’avís de pròrroga es
comunica com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte o
de la pròrroga corresponent
QUARTA. Atenent que la prestació contractada implica relació habitual amb menors d’edat,
és requisit que les persones que executin el contracte no hagin estat condemnades per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i
l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i
l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.
CINQUENA. D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’adjudicatària ha constituït una garantia
definitiva consistent en el 5 per 100 del preu de contracte mitjançant retenció en el preu.
SISENA. El present contracte se sotmet, per quant no es trobi establert en els plecs, als
preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen 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, al 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, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Així mateix, el contracte se sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria
de protecció de dades. Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu
i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
I en prova de conformitat, signen ambdues parts en la data que figura a la signatura
electrònica del document.

Representant Incoop SCCL.

