Ajuntament d’Agramunt

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT, EN REGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I
DESMUNTATGE DELS PAVELLONS, ESTANDS I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA FIRA DEL
TORRÓ I LA XOCALATA A LA PEDRA 2016
A Agramunt, el dia 5 de juliol de 2016

REUNITS
D'una banda, el Sr. Bernat Solé i Barril, alcalde president de l’Ajuntament d’Agramunt, amb DNI:
78.086.699C, assistit per la secretària de la corporació, Sra. Sara Miñarro Gómez, per donar fer de l’acte.
I de l’altra el Sr. Manel Morenilla Bonet amb DNI 46.547285-T,actua en nom, representació i interès de
l’empresa 2003, SA.
INTERVENEN:
El Sr. Bernat Solé i Barril com alcalde, en nom i representació de l’Excm. Ajuntament d’Agramunt, trobant-se
expressament autoritzat per aquest atorgament per mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13
de juliol de 2015, segons resulta de l’expedient tramitat a l’efecte.
La Sra. Sara Miñarro i Gómez, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb el preceptuat
en la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
I de l’altra, el Sr. Manel Morenilla Bone, en nom i representació de l’empresa 2003, SA domiciliada en
Crtra. Sta. Creu de Calafell Km 9,2, constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada.
CIF: A-08935892
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat suficient per a atorgar el present
contracte administratiu per al subministrament i en règim de lloguer, i desmuntatge dels pavellons de la fira
del Torró i la Xocolata a la pedra que tindrà lloc els dies 8 i 9 d’octubre de 2016, en virtut d'acord de la
junta de govern local de data 23 de maig de 2016 segons es desprèn dels següents

ANTECEDENTS
1.-.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2016, es van aprovar el Plec de
Clàusules Administratives particulars per a l’adjudicació de la contractació de SUBMINISTRAMENT, EN
REGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS PAVELLONS, ESTANDS I SERVEIS
COMPLEMENTARIS DE LA FIRA DEL TORRÓ I LA XOCALATA A LA PEDRA 2016” per PROCEDIMENT
OBERT, per tramitació ORDINÀRIA, i amb diversos criteris de valoració, i amb mesa de contractació.
2.- En data 13 d’abril de 2016 la Mesa de Contractació es va reunir per l’acte d’obertura de propostes del
sobre 1 (Documentació administrativa) i del sobre núm. 2 (proposta econòmica i documentació tècnica) per
l’ordre de proposicions presentades i diligenciades als efectes d’examinar i qualificar la documentació
exigida que d’acord amb els criteris de valoració estipulats en les clàusules administratives particulars de la
contractació, i que aquesta Mesa de Contractació acordà elevar dita documentació als serveis tècnics
municipals, als efectes que s’emetés un informe amb les valoracions respectives.
3.- Els Serveis Tècnics realitzen l’informe núm. 2016/37 de data 18 d’abril de 2016, de valoració de les
puntuacions, i la mesa de contractació en data 20 d’abril de 2016 proposa declarar admeses les
proposicions presentades pels candidats i amb l’ordre de puntuació d’acord amb l’informe de Serveis
Tècnics Núm.2016/37 de data 18 d’abril de 2016, de valoració de les puntuacions incorporat a l’expedient :
PUNTUACIÓ
EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA

MILLORES DEL
CONTRACTE

MILLORES
ADDICIONALS

TOTAL

1

OCTASYSTEM, SL

40,00

10,00

2,21

52,21

2

2003, SA

37,56

10,00

10,00

57,56
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La millor puntuació obtinguda per l’adjudicació del contracte del “Subministrament, en règim de lloguer,
muntatge i desmuntatge dels pavellons, estands i serveis complementaris de la Fira del Torró i la Xocalata a
la pedra 2016” ha estat per l’empresa 2003, SA amb 57,56 punts.
4.- L’empresa 2003 SA ha aportat la documentació següent:
 Certificat d’estar al corrent de les vostres obligacions amb la Seguretat Social
 Certificat d’estar al corrent de les vostres obligacions tributàries
 Constitució de la garantia definitiva per un import de 2.050€ ( corresponen al 5% de l’import
adjudicació, exclòs IVA).
 Declaració responsable sobre aptitud per contractar amb el sector públic i compliment de les normativa
vigents en cada moment
 Acreditació d’estar donar Alta de l’IAE
5.- Per acord de la junta de govern local de data 23 de maig de 2016 es va acordar adjudicar a l’empresa
2003, SA el contracte de “SUBMINISTRAMENT, EN REGIM DE LLOGUER, MUNTATGE
I
DESMUNTATGE DELS PAVELLONS, ESTANDS I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA FIRA DEL
TORRÓ I LA XOCALATA A LA PEDRA 2016, per procediment obert sense publicitat i tramitació ordinària,
aprovada per acord de la junta de govern local de data 22 de febrer de 2016.
6.- Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjecta al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic (d’ara endavant TRLCSP), així
com al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, modificat per
Reial Decret 300/2011, de 4 de març, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general del Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que
no estigui derogat per la LCSP.
Així doncs, formalitzen el present contracte, que es regirà per les següents
PACTES
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa 2003, SA el contracte de “SUBMINISTRAMENT, EN REGIM DE
LLOGUER, MUNTATGE
I
DESMUNTATGE
DELS
PAVELLONS,
ESTANDS
I SERVEIS
COMPLEMENTARIS DE LA FIRA DEL TORRÓ I LA XOCALATA A LA PEDRA 2016, per procediment
obert i tramitació ordinària, aprovada per acord de la junta de govern local de data 23 de maig de 2016.
Aquesta empresa es compromet a garantir el subministrament i amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i tècniques que figuren a l’expedient. El contractista accepta els esmentats
documents contractuals sense cap reserva.
SEGON.- S’adjudica per l’import següent: QUARANTA-UN MIL EUROS ( 41.000€) més IVA essent un total
de QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTS DEU EUROS (49.610 €) IVA inclòs.
Millores econòmiques:
a) Elements de senyalització: 990 €(IVA inclòs)
b) Disseny i acabats: 1.390 € ( IVA Inclós)
Entre d’altres millores s’inclourà 1 persona de manteniment i coordinació de 9 h a 21 h durant tots els
dies de la celebració de la fira. (2,5 punts).
TERCER. - Durada del contracte
La durada màxima del contracte será segons s’estableix:
 Inici muntatge: a partir del dia 26 de setembre de 2016
 Data muntatge realitzat: 7 octubre de 2016
 Data limit de desmuntatge: 14 d’octubre de 2016.
 I.6. PRÒRROGA: El contracte serà prorrogable per a l’exercici de 2017 i 2018.
QUART.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin de l’obra esmentada i d’aquest
contracte, s’ha dipositat la fiança definitiva per import de 2.050,00€
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CINQUÈ.- No conté clàusula de revisió de preus.
SISÈ.- Ambdues parts s’obliguen a l’exacte compliment del contracte.
SETÈ.- El contractista abonarà les despeses i els impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els de la
formalització del contracte i quants estiguin legalment establerts sobre aquestes matèries. L’import màxim
que el contractista abonarà per aquest concepte serà de 250 €.
VUITÈ.-- El termini de garantia del contracte es fixa en UN ANY a comptar des de la data en que es realitzi
la recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 222 del Text Refós de la llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
NOVÈ.- El contractista s’obliga a realitzar les millores que va presentar en la seva oferta econòmica.
DESÈ.-No existirà cap vinculació laboral entre el personal que es destini a la execució del contracte i
l’Ajuntament d’Agramunt, per la qual cosa aquell queda expressament sotmès al poder direccional i
d’organització de l’empresa adjudicatària en tot àmbit i ordre legalment establert i sent, per tant, aquesta
l’única responsable i obligada al compliment de quantes disposicions legals resultin aplicables al cas , en
especial en matèria de contractació, Seguretat Social, prevenció de riscs laborals i tributària, per tant
aquest personal en cap cas tindrà vinculació jurídic-laboral amb l’Ajuntament, i això amb independència de
les facultats de control i inspecció que legal i/o contractualment corresponen al mateix.
A l’extinció del contracte, no podrà produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
L'adjudicatari estarà obligat a comunicar a aquest Ajuntament, quant subcontracti part de la prestació,
que ha comprovat, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat
Social dels treballadors de la empresa o empreses amb les quals subcontractin.

ONZÈ.- De conformitat amb l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors caldrà que amb totes les noves
factures que ens envieu, hi acompanyeu la següent documentació:
a. Relació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte amb la justificació de què estan al
corrent del cobrament salarial.
b. Fotocòpia dels TC1 i TC2.
c. Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
d. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
En el supòsit que hagueu subcontractat amb tercers la realització parcial de la prestació, caldrà que compliu
amb les determinacions de l’article 227 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i això vol dir, entre altres, que en tot cas
heu de comunicar anticipadament i per escrit a l’Ajuntament la intenció de realitzar aquests subcontractes,
assenyalant la part de la prestació que preteneu subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant
suficientment l’aptitud d’aquest per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de què
disposa i la seva experiència.
DOTZÈ.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el seu
desenvolupament, seran impugnables per l’adjudicatari en defensa dels seus drets o per causa d’interès
públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I llegit el present contracte, que s’estén per duplicat, els atorgants el ratifiquen i signen.
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