ÒRGAN

REFERÈNCIA

CONTRACTE

CONTRACTACIÓ

2021/000030/1403

Codi Segur de Verificació: 845b8eff-c077-4f1c-90cf-54ba8697563f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6827782
Data d'impressió: 28/06/2021 10:21:20
Pàgina 1 de 5

SIGNATURES

Ì845b8eff-c077-4f1c-90cf-54baÇvÅXÈ3fIÎ

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 15/06/2021 15:48
2.- Josep Triadó Bergés (SIG) (Alcalde), 16/06/2021 07:54
3.- Carlos Andrés Córcoles, 22/06/2021 15:34

Exp. 2021/000030/1403

CONTRACTE ADMINISTRATIU
A Premià de Dalt, a la data que figura al marge del document, davant meu, la SRA.
MIREIA BOTÉ I MASSAGUÉ, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
COMPAREIXEN:
D’una part, l’Il·lm. SR. JOSEP TRIADÓ I BERGÉS, de qui ometo el detall de les
circumstàncies personals perquè compareix com a Alcalde-President de l’Ajuntament
de Premià de Dalt i en el seu nom i representació.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

I, d’altra part, el SR. CARLOS ANDRÉS CÓRCOLES, amb DNI 43532294X, en
representació de l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA DINÀMIC, amb CIF
número G63316475, domiciliada al c. Sant Iscle, 35-43 A, 08031 BARCELONA, telèfon:
654698740 i correu electrònic info@viudinamic.org.
Considero els compareixents amb la capacitat legal necessària i suficient per a
contractar en les respectives qualitats en què actuen i de comú acord.

MANIFESTEN:
1. Que la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2021, va aprovar l’inici del
procediment de contractació del servei de casal d’estiu “Estiu en Marxa” a les
dues escoles públiques d’infantil i primària de Premià de Dalt, per a infants
entre 3 i 12 anys, mitjançant un procediment obert.
“S’adjunta com annex núm. 1 el certificat de l’acord esmentat”.
2. Que en data 21 de maig de 2021, a través de la plataforma de contractació
pública, es va fer el requeriment de documentació a l’empresa ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA I EDUCATIVA DINÀMIC, en ser l’empresa proposada per a
l’adjudicació del contracte esmentat, atès que havia presentat la proposició
més avantatjosa per l’Ajuntament.
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3. Que l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA DINÀMIC, dins del termini
conferit, va presentar la documentació necessària per a formalitzar el present
contracte assenyalat a l’apartat segon de l’acord d’adjudicació.
4. Que per Decret d’Alcaldia de data 9 de juny de 2021, amb núm. de referència
2021DECR001095, es va adjudicar a l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I
EDUCATIVA DINÀMIC el contracte del servei de casal d’estiu “Estiu en Marxa” a
les dues escoles públiques d’infantil i primària de Premià de Dalt, per a infants
entre 3 i 12 anys.
“S’adjunta com annex núm. 2 el Decret esmentat”.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

El que s’ha transcrit i relacionat concorda amb els seus originals i amb l’expedient
corresponent al qual em remeto.
En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents amb els seus respectius drets i
representacions
P A C T E N:
1.

Que l’empresa ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I EDUCATIVA DINÀMIC,
adjudicatària del present contracte, executarà el servei de casal d’estiu
“Estiu en Marxa” a les dues escoles públiques d’infantil i primària de
Premià de Dalt, per a infants entre 3 i 12 anys, amb subjecció al plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han
regit aquesta contractació i amb subjecció a l’oferta que varen presentar
en data 7 de maig de 2021, amb RGE E2021005743.
El contracte s’estableix pel preu i les condicions següents:
 Preu del contracte:
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
2

ÒRGAN

REFERÈNCIA

CONTRACTE

CONTRACTACIÓ

2021/000030/1403

Codi Segur de Verificació: 845b8eff-c077-4f1c-90cf-54ba8697563f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6827782
Data d'impressió: 28/06/2021 10:21:20
Pàgina 3 de 5

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Ì845b8eff-c077-4f1c-90cf-54baÇvÅXÈ3fIÎ

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 15/06/2021 15:48
2.- Josep Triadó Bergés (SIG) (Alcalde), 16/06/2021 07:54
3.- Carlos Andrés Córcoles, 22/06/2021 15:34

Exp. 2021/000030/1403

COSTOS DIRECTES
Costos salarials
Materials
TOTAL COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals
Benefici industrial
TOTAL COSTOS INDIRECTES
TOTAL COSTOS (directes + indirectes).
21% d'IVA
TOTAL

Tipologia servei
Coordinació
Monitoratge

IMPORT
37.848,35 €
19.998,00 €
57.846,35 €
6.639,83 €
3.602,57 €
10.242,40 €
68.088,75 €
0,00 €
68.088,75 €

Preu/hora (IVA exclòs)
26,67 €
24,04 €



Sortides: millora de 3 sortides quinzenals per centre educatiu.



Experiència professional:
Coordinadors/es: experiència d’un any per sobre del mínim
establert, en el cas de l’escola Marià Manent i de tres anys per
sobre del mínim establert en el cas de l’escola Santa Anna.
Monitors/es: tots tenen una experiència per sobre de l’any mínim
establert.



Formació específica monitors/es:
1.- Tècnica en Educació infantil (TEI)
2.- Integrador Social
3.- Animadora Sociocultural
4.- Graduat en Magisteri en Educació Primària
5.- CCPM en atenció a persones en situació de dependència
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Programació d’activitats relacionades amb el medi ambient i el
reciclatge: Millora de 2 activitats a cada escola al llarg del casal.



Programació d’activitats d’aigua: millora de 2 cops per setmana en
cada casal.

 Productes servei menjador
Adquisició de productes frescos i de proximitat, no ultra processats per
l’elaboració dels àpats (verdura, fruita, llegums, cereals, ous, carn i peix),
màxim 3 punts, distribuïts de la següent manera:

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
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•

Millora d’un producte per àpat.

Adquisició de productes ecològics per a l’elaboració dels àpats (verdura,
fruita, llegums, cereals, ous i carn), màxim 3 punts, distribuïts de la següent
manera:
•

Millora d’un producte per àpat.

Adquisició de menjars que no hagin estat precuinats, ni ultra processats o
fregits, màxim 5 punts, distribuïts de la següent manera:
•

Millora de 5 cops a la setmana.

“S’adjunta com annex núm. 3 l’oferta corresponent a la proposició
econòmica presentada per l’empresa”.
3. El contracte tindrà una durada d’1 ANY a comptar a partir de la formalització
del contracte, essent la seva execució entre el 23 de juny de 2021 i el 30 de
juliol de 2021.
4. El contracte podrà ser objecte de pròrroga amb un màxim de tres estius més,
per períodes d’un estiu: 2022, 2023, 2024. La pròrroga l’acordarà l’òrgan de
contractació i serà obligatòria per a l’empresa sempre que l’avís es realitzi amb
una antelació mínima de dos mesos abans de la finalització del contracte,
d’acord amb el que disposa l’article 29 de la LCSP.
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5. L’efectivitat de la formalització del contracte quedarà condicionada al termini
de 15 dies hàbils establerts per l’article 153.3, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, durant el qual els licitadors poden
presentar un recurs especial en matèria de contractació, essent la
conseqüència directa la suspensió automàtica de l’execució del contracte,
sense que l’adjudicatari pugui reclamar cap indemnització per aquest concepte.
6. Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte
seran resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva
resolució posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats davant la
jurisdicció contenciós administrativa.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
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Així ho atorguen, fetes les advertències legals, en especial les que es refereixen al
compliment del que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.
I llegit el present contracte, que s’estén per duplicat, els atorgants el ratifiquen i el
signen.
Del fet que els compareixents coneixen aquest contracte; del caràcter amb què obren i
de tot el contingut d’aquest contracte, en dona fe la Secretària de l’Ajuntament de
Premià de Dalt.

L’ALCALDE - PRESIDENT,

EL CONTRACTISTA,

LA SECRETÀRIA,

signed
Carlos Digitally
by Carlos
Andrés Andrés Córcoles
Date: 2021.06.22
Córcoles 15:34:01 +02'00'
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