CONTRACTE REGULADOR DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ INTEGRAL, EN L’AMBIT DE
L’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS.
LOT 2. Servei de suport, seguiment i acompanyament social a les persones derivades dels
serveis socials municipals en matèria d’habitatge
A Sant Vicenç dels Horts, 18 de juny de 2021

REUNITS
D’una banda, la senyora Maria Pelaéz Moreno, 5a Tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts (en endavant, l’Ajuntament), en virtut del Decret 2021LLDR000697 d'11 de
maig de 2021, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb
domicili a la Plaça de la Vila núm. 1, acompanyada pel Secretari Accidental, el senyor
Ricardo Muñiz Merino que dona fé
D'altra banda, la senyora Carolina Pàllas Compte, amb DNI 36520554G, major d’edat,
domiciliat a efectes de notificacions al carrer Margarita Xirgú, 4-10, 00820 El Prat de
.Llobregat.

ACTUEN
a) La senyora Maria Pelaéz Moreno, 5a Tinenta d’alcaldia, en nom i representació de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
b.) La senyora Carolina Pàllas Compte com a representant de l’ASSOCIACIÓ PROHABITATGE
amb NIF G61964102 segons escriptura d’elevació d’acords socials signada el 22 d’octubre
de 2020, davant el notari de Barcelona, senyor Manuel Piquer Belloch, i número de protocol
1.600, declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l’Administració i que no es troba incurs en cap prohibició per
contractar, conforme a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), i que es troba al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
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ANTECEDENTS
En data 28 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar l’inici de l’expedient
de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, per a l’adjudicació del
contracte del servei d’intervenció integral, en l’àmbit de l‘exclusió residencial, per un import
màxim de 54.580,08 €, més 5.458,01 € de la quota d’IVA, fent un total de 60.038,09 € IVA
inclòs, desglossat de la següent forma:
Import
exclòs
Lot 1_ Treball d’investigació i anàlisi
social per la prevenció de pèrdua de

IVA Tipus
d’IVA

Quota IVA

Import Total

l’habitatge i dificultat en l’accés

21.255,20 €

10%

2.125,52 €

23.380,72 €

Lot 2_ Servei de suport, seguiment i
acompanyament
social
a
les
persones derivades dels serveis 33.324,88 €
socials municipals en matèria
d’habitatge

10%

3.332,49 €

36.657,37 €

En data 27 de maig de 2021, mitjançant decret 2021LLDR000805 es va aprovar l’adjudicació
del contracte del servei d’intervenció integral, en l’àmbit de l‘exclusió residencial, LOT 2.
Servei de suport, seguiment i acompanyament social a les persones derivades dels serveis
socials municipals en matèria d’habitatge, a favor de l’ASSOCIACIÓ PROHABITATGE per un
import de 29.171,44 € import exempt d’IVA, condicionada a nomenar, per escrit i abans de la
formalització del contracte, la persona concreta, educador/a social o similar, que tindrà una
titulació mínima de grau, diplomatura o llicenciatura relacionada amb l’objecte del contracte, així
com una experiència mínima de cinc anys prestant serveis relacionats.
Que de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic, ambdues parts han convingut la formalització d’aquest contracte,
d’acord amb els següents:

PACTES
Primer.- Objecte de contracte
Constitueix l’objecte d’aquest contracte la prestació del servei d’intervenció integral, en
l’àmbit de l‘exclusió residencial, LOT 2. Servei de suport, seguiment i acompanyament social a
les persones derivades dels serveis socials municipals en matèria d’habitatge, de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts, d’acord amb les especificacions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques, en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, amb l’oferta
que el contractista va presentar al procediment d’adjudicació corresponent.
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Segon.- Règim Jurídic
El contractista s’obliga a executar l’objecte del present contracte, de conformitat amb el Plec
de Prescripcions Tècniques, el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l’oferta
presentada i en allò no previst en aquests, serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del sector públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es
desenvolupa parcialment la LCSP i el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques en tot
allò que no s’oposi a la LCSP. A més, serà d’aplicació qualsevol altra normativa específica
d’aplicació, prestant expressa conformitat amb els mateixos i a l’oferta que va presentar a la
licitació, i a les instruccions que rebi del responsable del contracte.

Tercer.- Preu del contracte

El preu del contracte es de 29.171,44 € import exempt d’IVA.
El contractista presentarà factures mensuals i el seu pagament es realitzarà de conformitat
amb el règim general de pagaments de l’Ajuntament des de la data d'entrada de la factura al
Registre de factures de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, prèvia conformitat del tècnic
designat per l’Ajuntament, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels
documents TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat
Social.
Quart.- Revisió de preus
La revisió i actualització de preus es regeix pel que estableixen la clàusula trenta-cinquena
del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte.
Cinquè.- Inici del contracte i termini d’execució
Les prestacions corresponents al present contracte s’iniciaran a l’endemà de la seva
formalització i tindrà una durada d’un (1) any.
Aquest contracte es podrà prorrogar fins un màxim d’un (1) any, que es podran prorrogar d’un
sol cop o successivament, sense sobrepassar en cap cas aquest màxim, i sempre que
continuïn existint els motius que varen justificar la contractació.
Atenent al que preveu l’article 29.2 de la LCSP, la pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació i

serà obligatòria per a l’adjudicatari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte. En cap cas no es
podrà produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.
En cas que l’Ajuntament no consideri convenient la pròrroga del contracte, l’adjudicatari no
podrà reclamar danys i perjudicis o qualsevol altre tipus de despesa.
Sisè.- Notificacions.
Ambdues parts, convenen expressament que durant el termini de vigència del present
contracte, les notificacions i/o requeriments que si s’escau, hagi de realitzar l’Ajuntament a
l’adjudicatari, es faran per mitjans electrònics (Correu electrònic: cpallas@prohabitatge.org)
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Setè.- Demora i/o resolució del contracte.
Si per causes imputables a l’adjudicatari, es produís un retard en el compliment del contracte
de conformitat amb els terminis establerts en els pactes anteriors, la corporació podrà optar
entre la imposició de penalitzacions o per la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança
segons allò previst en la LCSP, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

Tanmateix, la resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en els arts.
211 i 313 de la LCSP i s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista mitjançant procediment en el qual es garanteixi l’audiència a aquest i amb els
efectes previstos en els articles 212, 213 i 313 del mateix text legal.

Vuitè.- Obligacions fiscals, laborals, socials i qualsevol altra
L’ASSOCIACIÓ PROHABITATGE es compromet a tramitar, si s’escau, els permisos preceptius i

a complir les obligacions fiscals, laborals, socials i qualsevol altra derivada de la normativa
sectorial estatal o autonòmica.

Novè.- Protecció de dades
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent
en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquestes dades i, en especial, les contingudes a la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i al
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en tot allò no regulat per la Llei orgànica
3/2018, pel qual l’encarregat del tractament ha d’oferir suficients garanties en allò referent a
coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, per l’aplicació de mesures tècniques i
organitzatives que compleixin els requisits de la Llei orgànica i del Reglament, inclosa la
seguretat del tractaments.
Per tal d’acreditar que el contractista compleix amb la normativa vigent en matèria de
protecció de dades personals haurà de presentar l’adhesió de l’encarregat al codi de
conducta aprovat, una certificació que demostri el compliment de les obligacions per part del
responsable, o qualsevol altre mecanisme que justifiqui el compliment d’aquesta normativa.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports
que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent
de l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés,
directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut
tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
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Amb aquesta finalitat, el contractista es compromet a complir les clàusules que consten en
l’Annex II, que s’adjunta.
En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, se l'informa
que les dades facilitades seran tractades per AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS
amb CIF P0826300F situada a Plaça de la Vila, 1, Sant Vicenç dels Horts 08620, Barcelona
amb telèfon 936 56 15 51 i adreça de correu electrònic ajuntament@svh.cat. Pot contactar
amb el Delegat de Protecció de Dades dpd@svh.cat. Les seves dades seran tractades amb
la finalitat de gestionar la licitació del concurs públic així com dur a terme les accions
corresponents en cas de ser assignatari. Les dades personals proporcionades es

conservaran durant el temps necessari per a complir les obligacions legals i contractuals
segons la normativa vigent en cada moment. La base legal per al tractament de les seves
dades és el seu consentiment exprés o l’exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament.
Les dades, de ser necessari, es comunicaran a organismes públics que resultin competents
així com a altres encarregats de tractament contractats, als efectes de complir les obligacions
i responsabilitats fiscals, socials i administratives que escaiguin, amb el vostre consentiment
o si ho autoritza una llei. Se l’informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat i oposició, així com retirar el seu consentiment per al
tractament de les seves dades. Podeu obtenir més informació sobre els seus drets acudint a
la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una
reclamació davant aquest organisme si ho considera oportú.
Desè.- Interpretació del contracte
Aquest contracte té naturalesa administrativa, l’Ajuntament ostenta la prerrogativa
d’interpretar aquest contracte, resoldre dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo
per raó d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta.

I per donar-ne fe, els atorgants es ratifiquen en tot el que ha estat exposat en aquest
document i el signen.
Per l’Administració
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La secretària accidental,

Per l’Adjudicatari

