Exp: E-0012/01-06-19
Barcelona, 18 d’octubre de 2019
REUNITS
D'una part, el Sr. Nacho Dualde López, com Gerent de l’Escola Superior de Comerç
Internacional (ESCI), amb CIF núm. Q-5856335-D, domiciliada a Barcelona, Passeig
Pujades,1, codi postal 08003, en nom i representació d'aquesta, en virtut de les competències
que li són conferides per a l’article 15.d) del estatuts de l’Escola Superior de Comerç
Internacional (ESCI).
I de l'altra la Sra. Cristina Calvo Muñoz, amb el DNI núm. 46578255-N actuant en nom i
representació de l’empresa PROTECCIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD, SL, amb NIF núm. B65597114, domiciliada a Barcelona, Carrer Pujades núm.77-79,2on. 2a codi postal 08005,
segons s’acredita en escriptura amb núm. de protocol 687/2018, autoritzada en data 5
d’abril de 2018, pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya la Sra. Immaculada Rúbies
Royo, amb residència a Barcelona, que atorga en tant no hi hagi revocació de poders.
Manifesta expressament, que el càrrec que ostenten segons l’escriptura esmentada i les
facultats de representació que se’n deriven, són vigents en aquesta data.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el
present contracte
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. Mitjançant Resolució d’1 de juliol de 2019, es va incoar expedient de contractació
del “Subministrament d’un sistema anti-intrusió, mitjançant un arrendament sense opció
de compra (rènting), per a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)”
(Expedient E-0012/01-06-19), per un pressupost base de licitació unitari (IVA exclòs) de
subministrament i serveis de CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (195,20
euros).
Segon. La celebració d'aquest contracte va ésser acordada mitjançant Resolució de 5 de
juliol de 2019, d'aprovació de l’expedient, del Plec de clàusules administratives particulars,
i del de Prescripcions tècniques reguladors de la present contractació, de la despesa i de
disposició de l'obertura del procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària.
Tercer. Per Resolució de 14 d’octubre de 2019 es va adjudicar el contracte del
“Subministrament d’un sistema anti-intrusió, mitjançant un arrendament sense opció de
compra (rènting), per a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)” (Expedient
E-0012/01-06-19), per un import total unitari de subministrament i serveis (IVA exclòs)de
CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (195,20 euros).
D’acord amb l’exposat, ambdues parts formalitzen el contracte corresponent de
conformitat amb aquestes
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Primera. L'empresa PROTECCIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD, SL, com adjudicatària del
present contracte, es compromet a dur a terme el “Subministrament d’un sistema antiintrusió, mitjançant un arrendament sense opció de compra (rènting), per a l’Escola
Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)” (Expedient E-0012/01-06-19), subjectantse estrictament al Plec de clàusules administratives particulars, i al Plec de prescripcions
tècniques, que regeixen aquest contracte, documents contractuals que accepta plenament,
de la qual cosa deixa constància signant en aquest acte, la seva conformitat en cadascun
d'aquests documents, juntament amb la proposta econòmica efectuada per a l’adjudicatari.
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Total mensual rènting (IVA exclòs)
2 caixes de seguretat (opcional) (IVA exclòs)

195,20 €
596,00 €

Segona. El termini d’execució serà de 48 mesos, a comptar des de la formalització del
contracte.
El contracte no es podrà prorrogar de conformitat amb allò indicat al Plec de clàusules
administratives particulars en la seva disposició quarta.
L’empresa adjudicatària disposa d’un termini d’un mes a partir de la signatura del contracte
per iniciar la instal·lació dels equips, d’acord amb el que es disposa a l’apartat 4 del Plec
de clàusules administratives particulars.
Tercera. La facturació serà per l’import de la mensualitat del rènting.
Quarta. D’acord amb la clàusula 3.4 del Plec de clàusules administratives particulars no
procedeix la possibilitat de revisió de preus.
Cinquena. Per tal de donar compliment a la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives
particulars, l’adjudicatari no ha constituït una garantia definitiva tenint en compte la
singularitat del contracte de rènting, pel qual es satisfan pagaments mensuals d’acord amb
el compliment correcte del contracte per part del contractista.
Sisena. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a
la seva realització, i també, si escau, dins els terminis parcials assenyalats per a la seva
execució successiva.
Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incorre en demora respecte del
compliment del termini total o terminis parcials, l’ ESCI pot optar ateses les circumstàncies
del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions establertes a
la clàusula 25.2 d’aquest plec o, si no se n’estableixen unes específiques en aquest apartat,
les que estableix l’article 193 de la LCSP.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució,
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt. Aquesta ampliació del termini d’execució no es considera una
modificació del contracte als efectes de l’art. 203 i següents de la LCSP.
En cas que el contractista, per causes que li siguin imputables, incompleixi els compromisos
del contracte, l’ESCI pot imposar les penalitzacions proporcionals a la seva gravetat, de
quanties no superiors al 10%, IVA exclòs, ni superiors en total al 50%.
A part del compliment de les obligacions derivades de la pròpia execució de l’objecte del
contracte, aquestes penalitzacions abasten els incompliment següents:
a) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat O del
QR.
b) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.
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Setena. D’acord amb la clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars, es
designa com a responsable del contracte per part de l’ESCI al senyor Miquel Català el qual
supervisarà l’execució i dictarà les instruccions generals necessàries per assegurar la
correcta execució de l’objecte contractual i el correspondrà entre d’altres, el seguiment del
compliment de la qualitat de les prestacions contractuals.
L’adjudicatària ha comunicat que la persona que la representarà a tots els efectes per les
qüestions derivades de l’execució del contracte és el Sr. Jordi Gutiérrez.
Qualsevol canvi de la persona delegada de l’empresa adjudicatària per fer el seguiment del
contracte, haurà de ser prèviament comunicat i acceptat per l’ESCI.
Vuitena. L’adjudicatari es compromet a respectar durant l’execució del contracte, així com
després de la seva finalització, el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i, de forma específica, d’acord el que
estableix la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest
contracte.
Novena. L'empresa està obligada a respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a
la que tingui accés a causa de l’execució del contracte.
Desena. Aquest contracte té caràcter privat i es regeix pel Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, els efectes i l’extinció del contracte es
regirà per les normes del dret privat i quant a la preparació i adjudicació del contracte, pel
títol I del Llibre Tercer de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen 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.
Onzena. Aquest procediment té naturalesa privada i les qüestions litigioses que puguin
sorgir en relació amb la preparació i a l’adjudicació del contracte, seran resoltes per l'òrgan
de contractació, les resolucions del qual esgoten la via administrativa.
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte, són susceptibles del recurs
administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la LRJP i la LPAC, o
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb els efectes i l’extinció del
contracte serà competent l’ordre jurisdiccional civil.
I en prova de conformitat, es signa aquest contracte per duplicat i a un sol efecte, en el
lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Per l’Escola Superior de
Comerç Internacional

Per l’adjudicatària

Nacho Dualde López
Gerent

PROTECCIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD, SL
Sra. Cristina Calvo Muñoz
amb DNI 46578255-N
Apoderada

