CONTRACTE

DEL

SERVEI

DE

PREVENCIÓ

D'una banda, el Sr. Mario Ros i Vidal, amb DNI número
acte en nom,
Sr.
signatura del present contracte.

I

INTERVENCIÓ

DAVANT

, que actua en aquest
i el
, per tal de donar fe de la

la Sra. Anna Peñalba Planella, amb DNI número
, en representació
de TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL, amb CIF B17452350, empresa
domiciliada al carrer Doctor Castany, 83-85 bx, de Salt (17190), i inscrita en el Registre
Mercantil de Girona
711, de data 05/12/2013

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
1. En data 20 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar el Plec de
contracte del servei
, mitjançant
procediment obert simplificat i tramitació ordinària, amb un import màxim anual de
24.354,50 euros, IVA inclòs.
S
de prescripcions tècniques.

1 el plec de clàusules administratives particulars i

2. En reunió de data 22 de febrer de 2019 la Mesa de Contractació va classificar l
proposició presentada, de conformitat
valoració establerts al plec de clàusules administratives particulars de la licitació, i va
va acceptar la proposta de
3. Mitjançant provisió de data 26 de febrer de 2019
classificació de la Mesa de Contractació, amb el resultat següent:
1. TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL

43,5 punts

4. En data 28 de febrer de 2019 el Servei de Contractació va requerir a TOT OCI,
EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL
a definitiva i
5. En dates 8 i 13 de març de 2019 TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL va
presentar la documentació
Municipal, mitjançant aval,
2.147,62 euros en concepte de garantia definitiva,
13 de març de 2019.
nnex núm. 2 una còpia de la carta de pagament.
6.
núm. 2019000372, de data 21 de març de 2019, es va adjudicar a
TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL, amb el CIF B17452350, el contracte del
servei
, per un import anual de
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23.623,86 euros, dels quals 21.476,24 euros corresponen a base i 2.147,62 euros al 10%
.
3 una còpia de la resolució.
7. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjectarà per la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), així com pel 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 doncs ambdues parts formalitzen el present contracte que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
PRIMERA. Objecte del contracte.

ntisme escolar ja existent, amb les estratègies

TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL es compromet a executar el contracte del
servei de prevenció i in
social amb estricta subjecció
al Plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, aprovat per acord de
Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2018,
tari

SEGONA. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar a partir del dia 1 d

de 2019.

El contracte es podrà prorrogar per dos anys. En aquest cas, la/les pròrroga/gues
/n per
durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
TERCERA. Preu del contracte
El preu màxim anual del contracte és de 23.623,86 euros, dels quals 21.476,24 euros
corresponen a
No procedeix la revisió de preus.
djunta com a document annex núm. 4 una còpia de la proposta econòmica
presentada.
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QUARTA. Presentació, tramitació i pagament de factures
1 Emissió de factures i la seva documentació adjunta. Si el contractista va desenvolupant
factures amb periodicitat mensual. Les factures correspondran sempre a prestacions
efectivament realitzades i rebudes form
dels documents justificatius necessaris per detallar suficientment els serveis prestats.
2 Procés de verificació i acreditació tècnica.
acreditació tècnica i de la presentació de la documentació justificativa annexa a la factura.
3 Presentació de factures. Les factures i els seus annexos hauran de ser presentades en
el Registre Municipal de Factures,
electrònica, dins els 30 dies següents a la data de finalització de la prestació.
4 Inadmissió o devolució de factura. La factura que no compleixi amb els requisits de
la factura i la seva documentació annexa no disposen de la conformitat tècnica
5 Aprovació i pagament de la factura. Les factures i els seus documents annexos,
informats favorablement per la Intervenció municipal, quan el procés de verificació i
acreditació tècnica hagi finalitzat correcta
Junta de Govern Local, dins els 30 dies naturals posteriors al Registre de la Factura.

-la o pignorar-la.
Aprovada la factura per la Junta de Govern Local, el pagament efectiu tindrà efecte, dins
Tanmat
-ne una
6 Deduccions en el pagament de la factura. E
penalitats, o altres deduccions previstes en el contracte, el seu import es deduirà de

CINQUENA. Obligacions del contractista.
A
plec de clàusules.
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SISENA.

cució.

el que estableixen les clàusules 21 a
26 del plec de clàusules administratives que regeix la licitació i de conformitat amb
urà de prestar el servei de conformitat amb la proposta tècnica
presentada,
, i que inclou els serveis complementaris i ajudes
tècniques ofertades per TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL que han estat
criteris establerts, sempre que aquesta proposta no contradigui
el plec de clàusules.
TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL el
establert en les prescripcions tècniques.
SETENA. Mitjans personals.
TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL
graduat en pedagogia proposat a la seva oferta, donant compliment
mitjans personals qu
.

el
als

En cas que es produeixi q

,
Ajuntament i informarà sobre la nova persona designada,
que haurà de tenir el mateix perfil professional. Per fer efectiu el canvi proposat serà
necessari el vistiplau dels serveis tècnics.
Per la seva naturalesa administrativa, el contracte no suposarà, en cap cas ni
TOT OCI, EDUCACIÓ,
LLEURE I ESPORT SL i el seu personal.
en tot moment complirà amb
aplicació al
treballador que executi el contracte. Aquesta condició té al mateix temps el caràcter
contracte.
TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL haurà de complir durant la vigència del
contracte les Regles especials respecte al pe
amb
3 del Plec de clàusules.
VUITENA. Compliment del contracte i penalitats.
a la clàusula 23 del Plec de clàusules.
NOVENA. Conclusió del contracte.
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
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formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.
con

-se sobre la garantia definitiva,
notificar a
del contracte.

DESENA. Modificació del contracte
modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan
7 de la LCSP.
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modif
LCSP.
ONZENA. Successió i cessió.
Es proced
DOTZENA. Subcontractació.
De conformitat amb el PCAP no es permet la subcontractació
TRETZENA. Resolució del contracte.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
i la
causa establerta en el punt 10.e de les Prescripcions Tècniques que estableix el següent:

tot i haverla resolució del contacte.
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CATORZENA. Aquest contracte té naturalesa administrativa i les parts es sotmeten al
règim de recurs i jurisdicció establerts en les clàusules 39 i 40 del PCAP.

El secretari,

Mario Ros Vidal

Joan Solà Busquets

El contractista,

Anna Peñalba Planella
En rep. TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL
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