CONTRACTE DE SERVEIS

A Olot, els dies que figuren en les firmes digitals d’ambdues parts.
El Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA, amb DNI núm. ********, en representació de
l’Ajuntament d’Olot, amb domicili a efectes d’aquest contracte al Passeig Bisbe
Ramon Guillamet, núm. 10 (17800-Olot), assistit per la Secretaria General de
l’Ajuntament d’Olot, MARIA GLÒRIA GOU CLAVERA, en la seva condició de fedatària
pública.
La societat AULA FORMAT, S.L., amb CIF B55.077.754, representada pel Sr. RAUL
DE CRUZ GARCIA, amb DNI núm. ********, amb domicili social a efectes d’aquest
contracte a Olot, Carrer Pare Roca, número 7 (17800-Olot).
ACTUEN
El Sr. JOSEP BERGA VAYREDA, en la seva condició d’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot,
en ús de les atribucions conferides per la Disposició Addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) .
El senyor RAUL DE CRUZ GARCIA, en nom i representació de l’entitat mercantil
AULA-FORMAT, SL, amb NIF ********, constituïda per temps indefinit en escriptura
autoritzada pel Notari d’Olot, senyor Angel Arregui Laborda, el 21 de juny de 2010;
amb domicili al carrer Pare Roca, número 7 d’Olot.
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona al Volum 2785, Foli 54, Full GI-50401,
Inscripció primera.
La representació que ostenta deriva del seu càrrec d’Administrador Únic, pel qual va
ser nomenat per temps indefinit, en virtut dels acords adoptats per la Junta General i
Universal de socis de la Societat, celebrada el dia 21 de juny de 2010, i elevats a
públic mitjançant escriptura autoritzada pel Notari d’Olot, senyor Àngel Arregui
Laborda, en data 21 de juny de 2010 (número 1.434 de protocol)
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per a formalitzar el present
contracte i lliurement i espontàniament
MANIFESTEN
1. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Per resolució de la Junta de Govern Local, de 5 d’agost de 2021, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa “Servei per a la gestió i desenvolupament
de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) pel curs 2021-2022 ”.

El procediment d’adjudicació ha estat l’obert simplificat previst als apartats 1 a 5
de l’article 159 de la LCSP, atenent a varis criteris de valoració de les ofertes,
en virtut dels articles 131, 145 i 146 de la LCSP.
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El dia 24 d’agost de 2021 va finalitzar el termini de presentació de les
proposicions, havent participat en la licitació una empresa.
Previs els tràmits de rigor que figuren a l’expedient núm. CCS12021000059, la
Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 1 de setembre de 2021,
proposà a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del “Servei per a la
gestió i desenvolupament de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) pel
curs 2021-2022”, a favor de l’empresa AULA-FORMAT, SL.
En conseqüència, en la mateixa sessió la Mesa de Contractació acorda
requerir a l’empresa AULA-FORMAT, SL, per tal que en el termini de 7 dies
hàbils presenti la documentació justificativa a què fa referència l’article 159 de
la LCSP.
Presentada la documentació dins el termini concedit a l’efecte, per acord de la
Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2021 s’ha adjudicat el contracte
del “Servei per a la gestió i desenvolupament de les Unitats d’Escolarització
Compartida (UEC) pel curs 2021-2022”, a favor de l’empresa AULA-FORMAT,
SL, amb CIF B-55077754.

2. VOLUNTAT DE LES PARTS: LA FORMALIZACIÓ DE CONTRACTE DE
SERVEIS
A tenor dels antecedents administratius i de conformitat amb l’art. 153 de la
LCSP; el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; i
l’article 71 i concordants del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, els
signants manifesten la seva voluntat de formalitzar el present contracte de
serveis que es regirà de conformitat amb els següents:
PACTES
PRIMER.- Definició del servei a executar.
El present contracte té per objecte l’execució de “Servei de gestió i
desenvolupament de Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) pel curs 20212022”, amb subjecció estricta al plec de clàusules administratives particulars, al
plec de prescripcions tècniques aprovats per acord de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament d’Olot de data 5 d’agost de 2021, així com amb subjecció de
les condicions contingudes a l’oferta presentada per l’ adjudicatària.
Les parts signants manifesten tenir coneixement d’aquests documents, els
quals formen part del present contracte i n’accepten i assumeixen el contingut.
S’adjunten com a annex número 1 el decret d’adjudicació, com a annex número
2 els plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions
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tècniques i com a annex núm. 3 la còpia de la proposta presentada per
l’empresa AULA-FORMAT, SL
SEGON.- Naturalesa del contracte.
El contracte té caràcter administratiu, de conformitat amb l’article 25 de la
LCSP, i es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb l’article 17 de la
mateixa.
TERCERA.- Preu cert a abonar per l’Ajuntament.
El contractes s’executarà pel preu de SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS
QUARANTA EUROS (64.640,00€) IVA EXEMPT que seran abonats
mensualment per l’Ajuntament d’Olot en funció de les activitats efectivament
realitzades durant aquell mes, prèvia presentació de la factura i informe
favorable dels serveis tècnics corresponents.
QUART.- Revisió de preus.
El contracte no podrà ser objecte de revisió.
CINQUÈ.- Termini d’execució del servei i termini de garantia.
El termini d’execució del servei s’estableix des de la formalització del contracte
fins al 30 de juny de 2022 i el termini de garantia serà el mateix, tot d’acord
amb l’oferta presentada.
SISÈ.- Fiança prestada.
Per respondre del compliment d’aquest contracte, ha estat constituïda en data
15 de setembre de 2021, a favor de l’Ajuntament, una fiança definitiva d’import
3.232,00€ a nom de l’empresa AULA-FORMAT, SL. en metàl.lic a la Caixa de
la Corporació, segons s’acredita mitjançant exhibició en aquest acte del
corresponent comprovant. Una fotocòpia autenticada d’aquest s’uneix com
annex núm. 4.
SETÈ.- Conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Règim Jurídic.
El contractista presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte i
que fou aprovat per resolució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
d’Olot, i se sotmet, en tot allò que no estigui previst expressament, al previst a
la LCSP; 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; al
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
el Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi a la LCSP; al
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Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya; a la llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local; i al Reial decret legislatiu 781/1986, de
18 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.
I, en prova de conformitat, signen el present document i els seus annexos, per
duplicat i a un sol efecte, a la ciutat i data a l’encapçalament assenyalades.
Dono fe.
Per l’AJUNTAMENT D’OLOT
FORMAT, SL
L’ALCALDE

Per

la

societat

AULA-

EL REPRESENTANT LEGAL

JOSEP BERGA VAYREDA

RAÚL DE CRUZ GARCÍA

SECRETARIA GENERAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT

MARIA GLÒRIA GOU CLAVERA

Document original signat per Josep Berga Vayreda, Raúl De Cruz García i Maria Glòria
Gou Clavera, el dia 29 de setembre de 2021.
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