Expedient núm.: CONT2000038
Document de Formalització del Contracte
Procediment: Contracte de Subministrament per Procediment Obert
Assumpte: Subministrament i instal·lació de mobiliari urbà destinat a diverses
places
Document signat per: L'Alcalde, el Secretari actal., el Representant de l'Empresa.

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
D'una part, Ignasi Giménez Renom Alcalde-President de l'Ajuntament de
Castellar del Vallès, ens adjudicador del contracte, assistit del Secretari actal. de la
Corporació Antonio Cárceles Jurado, en la seva condició de fedatari públic municipal
que li confereix la normativa vigent.

Ignasi Giménez Renom

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent
contracte:
Expedient núm.: CONT2000038
Tipus de contracte: Subministrament
Subtipus del contracte: Adquisició
Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació de mobiliari urbà destinat a
diverses places
Procediment de contractació: obert | Tipus de tramitació: ordinària
Participació reservada a entitats de caràcter social
SI
NO
Codi CPV: 34928400-2 Mobiliari urbà i 39113600-3 Bancs per a assentar-se
Valor estimat del contracte: 41.298,00 euros
Import contracte IVA exclòs: 41.298,00 € | IVA 21%: 8.672,58 €
Import contracte IVA inclòs: 49.970,58 euros, Durada de l'execució: 2 mesos |
Pròrroga: No
Durada màxima: 2 mesos
Lloc d’execució: Castellar del Vallès | Codi NUTS: ES511
Dita adjudicació va ser aprovada per la Junta de Govern Local de data 29 de
setembre de 2020, segons es desprèn dels següents,
ANTECEDENTS
En data 30 de juny de 2020, entre d’altres, es va adoptar en la Junta Govern Local
de la corporació l’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant procediment
obert amb tramitació ordinària, del Subministrament i instal·lació de mobiliari urbà
destinat a diverses places, Expedient CONT2000038. En el mateix acord, es van
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que regeixen el contracte.

Antonio Cárceles Jurado
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D'una altra part Jordi Velilla Ezquerra, amb NIF. Núm. 52168431S en
representació de l'empresa BENITO URBAN SLU, amb NIF. núm. B59987529, amb
domicili a l'efecte de notificacions a C. Lleida, 10, C.P. 08500 Vic (Barcelona),
correu electrònic concursos@benito.com, en qualitat d’apoderat, segons escriptura
pública atorgada en data 03/07/2019 i número de protocol 2.179 davant Notari del
Col·legi notarial de Barcelona, Antonio de Juan Ortíz.
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En data 9 de juliol de 2020, des de la Unitat de Contractació, es va anunciar la
licitació al procediment en qüestió mitjançant la Plataforma de Contractes de
Serveis Públics.
En data 29 de setembre de 2020 la Junta de Govern Local desprès de la tramitació
del corresponent procediment administratiu d’acord amb els plec de clàusules
administratives particulars, aquest ens va procedir a adjudicar el contracte
(CONT2000038) del procediment obert pel subministrament i instal·lació de
mobiliari urbà destinat a diverses places, mitjançant presentació d’ofertes en sobre
digital, el dia 21 de juliol de 2020, a l’empresa “BENITO URBAN SLU” d’acord amb
el detall de preus unitaris que es relacionarà posteriorment.
L’adjudicació va ser notificada a l’empresa adjudicatària com a la resta d’empreses
participants el dia 1 d’octubre de 2020 i se la va citar per la signatura del contracte,
dins del termini de quinze dies hàbils següents previst a l’article 156.3 LCSP.
I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el present
contracte de subministrament i instal·lació de mobiliari urbà destinat a diverses
places, el formalitzen en aquest document administratiu, de conformitat amb les
següents,

Ignasi Giménez Renom
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CLÀUSULES
PRIMERA. BENITO URBAN SLU es compromet a la realització del lliurament
següent: Subministrament i instal·lació de mobiliari urbà destinat a diverses places,
en les condicions que es detallen a la seva oferta, al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que figuren en
l'expedient CONT2000038, documents contractuals que accepta incondicionalment i
sense reserva alguna i del que deixa constància signant en aquest acte la seva
conformitat en ell.
SEGONA. El present contracte té la qualificació de contracte administratiu de
subministrament amb preus unitaris. El preu del contracte, IVA inclòs, és el de
49.970,58 euros, d’acord amb el següent detall:
LOT 1. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI URBÀ

Preu
unitari
IVA
exclòs

Sublot 1.1 Subministrament de bancs eco,

176,00

21%

36,96

212,96

39,99

21%

8,40

48,39

162,11

21%

34,04

196,15

39,99

21%

8,40

48,39

185,95

21%

39,05

225,00

Sublot 1.1 Instal·lació de bancs eco,
Sublot 1.2 Subministrament de bancs,
Sublot 1.2 Instal·lació de bancs,
Sublot 1.3 Subministrament de bancs romàntics,

Antonio Cárceles Jurado
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Sublot 1.3 Instal·lació de bancs romàntics,

Tipus
IVA

Import
IVA

Preu
unitari
IVA
inclòs

33,99

21%

7,14

41,13

Sublot 1.4 Subministrament de taules pícnic,

172,00

21%

36,12

208,12

Sublot 1.4 Instal·lació de taules pícnic,

103,99

21%

21,84

125,83

Sublot 1.5 Subministrament de papereres per deixalles gossos,

93,99

21%

19,74

113,73

Sublot 1.5 Instal·lació de papereres per deixalles gossos,

33,99

21%

7,14

41,13

103,27

21%

21,69

124,96

Sublot 1.6 Subministrament de fonts,

La descripció, característiques i forma de realitzar el subministrament per l’empresa
adjudicatària es troben definides al Plec de clàusules administratives i prescripcions
tècniques abans referenciats.
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La codificació corresponent a la nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV)
de la Comissió Europea és 34928400-2 Mobiliari urbà i 39113600-3 Bancs per
assentar-se.
TERCERA. Aquest contracte tindrà una durada de 2 mesos, a partir de l’endemà de
la data de la signatura del present contracte, període que no es podrà prorrogar.
QUARTA. Per respondre del compliment d’aquest contracte, l’empresa ha constituït a
favor de l’Ajuntament una garantia definitiva per l’import de 2.064,90 euros a la caixa
general de dipòsits de l’Ajuntament, segons queda acreditat a l’expedient, en data 16
de setembre de 2020 document comptable INP.VA núm. 2020.3.0001524.000.

Ignasi Giménez Renom
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CINQUENA. En aquest contracte no s’escaurà la revisió del preu.
SISENA. BENITO URBAN SLU, presta la seva conformitat al Plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que regulen el present
contracte que és document contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmet, per
quan no es trobi en ell establert als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, 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, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'això, les normes de dret privat.
SETENA. BENITO URBAN SLU, reconeix de manera expressa l’obligatorietat de
complir la legislació fiscal, laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret
de la UE, en tots els seus aspectes, inclosos els de previsió i seguretat social.
VUITENA. Per tal de donar compliment a la legislació sobre protecció de dades,
l’adjudicatària assumeix les obligacions al respecte que consten en l’annex que s’uneix
al present contracte.
El present contracte s'estén a un únic efecte, signat digitalment en la data que
consta en la signatura.

Antonio Cárceles Jurado
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BENITO URBAN SLU

3

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

90ab838c43a648d7be855925d37385e0001

Url de validació

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades

Classificador:Altres -

Clàusules pels contractes / convenis
1. BENITO URBAN SLU es compromet a mantenir la màxima reserva i el màxim
secret sobre la informació classificada com a confidencial. Es considerarà
Informació Confidencial qualsevol dada a la qual BENITO URBAN SLU
accedeixi en virtut del present contracte.
2. BENITO URBAN SLU es compromet a no divulgar l’esmentada informació, així
com no publicar ni posar-la a disposició de tercers, bé directament, bé
mitjançant terceres persones, sense el previ consentiment per escrit de
l’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS.
3. Alhora, BENITO URBAN SLU es compromet, després de l’extinció del present
document, a no conservar cap còpia de la Informació Confidencial.
4. BENITO URBAN SLU informarà el seu personal, col·laboradors i
subcontractistes de les obligacions establertes en el present contracte, així
com de les obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de
caràcter personal. BENITO URBAN SLU realitzarà les advertències que es
considerin oportunes i subscriurà els documents que siguin necessaris per al
seu personal i col·laboradors, amb la finalitat d’assegurar el compliment
d’aquestes obligacions.

a) Únicament accedirà a les dades personals de persones físiques
relacionades amb l’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS si aquest
accés fos necessari per complir amb les obligacions establertes en el
present contracte.

Ignasi Giménez Renom

b) Es compromet a emprar les dades de caràcter personal a les quals tingui
accés única i exclusivament per a complir amb les seves obligacions
contractuals.
c) Garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin d’aplicació en
funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals pugui
tenir accés. El nivell de risc i les mesures de seguretat seran definides per
l’Ajuntament de Castellar del Vallès i seran d’aplicació als tractaments
portats a terme en suports automatitzats i en suports no automatitzats.
L’Ajuntament de Castellar del Vallès es reserva el dret a la realització
d'aquelles accions d'auditoria que es considerin necessàries per garantir
la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat
d) Es compromet a no realitzar transferència internacional de les dades i
informació responsabilitat de l’Ajuntament de Castellar del Vallès fora de
l'Espai Econòmic Europeu.

Antonio Cárceles Jurado
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5. D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, BENITO URBAN
SLU estableix una sèrie d’obligacions respecte al tractament de les dades de
caràcter personal de l’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS.

e) Es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat amb afectació a
dades personals en un termini no superior a 24 hores
f) Es compromet a no cedir a terceres persones, en cap cas, les dades de
caràcter personal a les quals tingui accés, ni tan sols a efectes de la seva
conservació.
g) En el cas que es requereixi la subcontractació a tercers d’una part o la
totalitat del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per escrit a
l’Ajuntament de Castellar del Vallès. A la sol·licitud caldrà establir de
forma detallada quins tractaments seran subcontractats i les mesures
previstes per part del proveïdor per tal de garantir que el tractament per
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part de l’empresa subcontractada estigui alineat als requeriments de
l’Ajuntament de Castellar del Vallès. Aquesta subcontractació haurà de
ser regulada amb un contracte entre el proveïdor i l’empresa
subcontractada que reculli les mateixes obligacions i compromís de
confidencialitat establertes al present contracte.
h) L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament de Castellar del
Vallès per part del proveïdor, es considera estrictament temporal per a la
prestació del servei contractat, sense que concedeixi al proveïdor cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats
per al tractament de dades personals, podent conservar únicament les
dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal del
proveïdor.
i) Assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
per als possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament de Castellar del
Vallès pugui rebre com a conseqüència de l’incompliment de les
obligacions definides al present document, incloent les possibles sancions
per part dels Organismes Reguladors del tractament de dades personals.

Signatura 2 de 2

Ignasi Giménez Renom
Antonio Cárceles Jurado

6. Les obligacions establertes per a BENITO URBAN SLU en el punt anterior
seran també d’obligat compliment per als seus empleats, col·laboradors,
tant interns com externs i subcontractistes, fet pel qual BENITO URBAN SLU
respondrà envers l’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS en
circumstàncies que aquestes obligacions siguin incompletes.
Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte / conveni
tindran una duració indefinida, i es mantindran en vigor amb posterioritat a la
finalització, per qualsevol causa, de la relació entre BENITO URBAN SLU i
l’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS.

09/10/2020 Secretari actal.
Signatura 1 de 2
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j) Declara haver estat informat igualment que l’Ajuntament de Castellar del
Vallès pot registrar i utilitzar les dades personals de les persones que
intervenen en el marc dels serveis oferts l’Ajuntament. Aquestes dades
personals, d'utilització exclusivament professional, seran tractades en el
marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes dades seran conservades després de les finalitzacions del
contracte durant un màxim d'un any a partir de la finalització de la
prestació, excepte les que hagin de conservar per garantir el compliment
de la legislació

5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

90ab838c43a648d7be855925d37385e0001

Url de validació

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades

Classificador:Altres -

