CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS
EXPEDIENT 2022/09

Barcelona,
REUNITS
D’una banda, la Sra. Glòria Matalí Costa, Gerenta de la Universitat de Barcelona, en nom i
representació d’aquesta institució, en virtut de la resolució de delegació de competències en
matèria contractual de data 13 de gener de 2021, amb domicili a la Gran Via de les Corts
Catalanes núm. 585, 08007 Barcelona i NIF Q0818001J,

D’altra banda, el Sr. Jordi Jorba López de Echazarreta, en nom i representació de l’empresa LLOP
GESTIÓ ESPORTIVA, SL, en virtut de l’escriptura d’apoderament autoritzada per la notària Sra.
Maria José Bevià amb residència a Molins de Rei, en data 24 de gener del 2017 i amb número del
seu protocol 1546, amb domicili al carrer Constitució 2, 3r 3a, Sant Just Desvern 08960 i NIF
B62538228

Ambdues parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament
d’aquest document i,

MANIFESTEN

I.- Que en data 1 de març de 2022, la gerenta de la Universitat de Barcelona va acordar incoar
l’expedient administratiu per a l’adjudicació del contracte per a la prestació dels serveis de
monitoratge d’Esports UB, expedient 2022/9, aprovant-se els plecs de clàusules administratives
particulars, els de prescripcions tècniques que regeixen la mateixa i l’expedient de contractació el
dia 4 de maig de 2022
II.- Que en data de 2022 1 de juliol de 2022 la gerenta de la Universitat de Barcelona va resoldre
adjudicar el contracte a favor LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL, per considerar la seva oferta com
la més avantatjosa als interessos de la Universitat de Barcelona.
En conseqüència, d'acord amb l'establert a l’article 35 i 153 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, les parts contractants procedeixen a subscriure el present contracte administratiu de
subministrament en base a les següents

CLÀUSULES
Primera.- Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis de monitoratge d’Esports UB,
d’acord amb les indicacions del plec de prescripcions tècniques.

Expedient 2022/9

1

Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:
1. Al plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació, còpia del qual
s’adjunta com annex 1.
2. Al plec de prescripcions tècniques, còpia del qual s’adjunta com annex 2.
3. A la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic per 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, i disposicions que la despleguin, així com a la normativa
específica que pugui dictar la Generalitat de Catalunya, en matèria de contractació administrativa.
4. A l’Estatut de la Universitat de Barcelona i a les Bases d’execució del pressupost de la
Universitat de Barcelona.
5. A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, medi ambient i propietat industrial i
intel·lectual, així com a altres disposicions específiques que segons l’objecte del contracte siguin
d’aplicació.
6. Supletòriament, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i a
altres normes de dret administratiu que siguin aplicables. Si no n’hi ha, són d’aplicació les normes
de dret privat.
Tercera.- El contractista s’obliga a executar el servei pels següents preus unitaris:

Punt d’atenció i control de dilluns a divendres

Preu base
(IVA exclòs)
16,00 €

Import IVA
(21%)
3,36 €

Preu total
(IVA inclòs)
19,36 €

Punt d’atenció i control dissabtes

16,00 €

3,36 €

19,36 €

Responsable Cap de Setmana

26,00 €

5,46 €

31,46 €

Substitucions

16,10 €

Seleccionadors

25,00 €

3,38 €

19,48 €

5,25 €

30,25 €

Escoles Esportives Col·lectius

25,00 €

5,25 €

30,25 €

Escoles Esportives Individuals

25,00 €

5,25 €

30,25 €

Tècnic de Sala de Fitnes

18,00 €

3,78 €

21,78 €

Coordinació

26,00 €

5,46 €

31,46 €

Monitoratge Esportiu ESPORTS UB

25,00 €

Monitoratge Esportiu ALTRES CAMPUS UB

25,00 €

5,25 €
5,25 €

30,25 €
30,25 €

Servei Especial sota Comanda

35,00 €

7,35 €

42,35 €

Quarta.- La durada d’aquest contracte és d’1 any (12 mesos) a comptar des del dia 1 d’agost de
2022 al 31 de juliol de 2023.
Es preveuen 4 pròrrogues d’1 any cadascuna fins a arribar als 5 anys màxims de durada del
contracte inclòs el contracte inicial
Cinquena.- La Universitat de Barcelona ha acceptat les millores proposades pel contractista en la
seva oferta tècnica per a cadascun dels blocs, oferta que constitueix l’annex 3 d’aquest contracte.
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Sisena.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, s’ha
constituït una garantia definitiva a la Tresoreria de la Universitat de Barcelona en data 22 de juny
de 2022, per import de 10.699,70 mitjançant aval: 010000024620 d’ Avalis de Catalunya SGR
Aquesta quantitat serà retornada tal com preveu a l’apartat T del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
Setena.- En cas d’incompliments dels lliuraments, totals o parcials, i altres obligacions del contracte
seran registrats i penalitzats conforme a la llei i l’estipulat en la lletra M del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars.
Vuitena.- Per part de la Universitat de Barcelona es designa al director del Servei d’Esports o
persona que legalment el substitueixi com a representant de la Universitat davant del contractista i
actuarà com a responsable del contracte als efectes de l’establert a l’article 62 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Novena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona.
Contra les resolucions d’aquest es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats del contenciós administratiu de Barcelona.
I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen aquest document

Per la UNIVERSITAT DE BARCELONA

Per LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL

Glòria Matalí Costa
Gerenta
Òrgan de contractació

Jordi Jorba López de Echazarreta
Apoderat
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