Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Procediment obert simplificat
Expedient: S-39/19 (ICGC-2019-00011)
Títol: Servei de manteniment de les instal·lacions Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya a Barcelona.
Barcelona,18 de juny de 2019
REUNITS
D’una part, el Sr. Jaume Massó i Cartagena, com a Director de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, (en endavant, “ICGC”), actuant en nom i representació de
l’esmentada Entitat, en virtut de les facultats delegades conferides per Resolució del
Conseller de Territori i Sostenibilitat, de 2 d’abril de 2014, publicada al DOGC 6601, de
10 d’abril de 2014 i,
D’altra part, el Sr. Antonio Carpi Cucalón en nom i representació de l’empresa
MONCOBRA, SA, (en endavant, “MONCOBRA”) amb número d’identificació fiscal
A78990413, domiciliada a Madrid, c/ Cardenal Marcelo Spinola, 10, 28016, segons el
poder conferit per l’escriptura pública de data 21 de novembre de 2012, atorgada davant
el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Madrid, Sr. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno,
amb el número de protocol 5.091.
El contractista declara vigent i no revocat l’esmentat document de representació.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar
el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1. El present contracte va ser proposat pel Director de l’ICGC per un pressupost base de
licitació de cent vint mil nou-cents cinquanta-un euros amb seixanta cèntims
(120.951,60€), desglossats de la següent manera:
CONCEPTE

IMPORT

Servei mensual de manteniment conductiu, normatiu obligatori i
preventiu

69.960,00 €

Reparacions i actuacions de manteniment correctiu

30.000,00 €

Total sense IVA

99.960,00 €

IVA (21%)

20.991,60 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. (34) 93 567 15 00
Fax (34) 93 567 15 67
icgc@icgc.cat
www.icgc.cat

120.951,60 €

2. L’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa derivada del
present contracte, consta a l’expedient administratiu mitjançant la corresponent Ordre de
comanda.
3. L’aprovació de l’expedient de contractació, així com de l’adjudicació del present
contracte, foren acordades per sengles Resolucions del Director de l’ICGC, de dates 31
de gener i 11 de juny de 2019, respectivament.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
1. MONCOBRA, es compromet a la realització de l’objecte del present contracte
corresponent al servei de manteniment de les instal·lacions Seu l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya a Barcelona, subjectant-se estrictament al plec de clàusules
administratives particulars i al de prescripcions tècniques formulats per l’ICGC,
documents contractuals que manifesta acceptar plenament mitjançant la signatura del
document adjunt com a annex a aquest contracte.
2. El preu del present contracte és el següent:
-

Servei mensual del manteniment conductiu, normatiu obligatori i preventiu:
Import base:
IVA (21%):
Import total (IVA inclòs):



61.388,51 €
12.891,59 €
74.280,10 €

Servei de manteniment correctiu. Els preus hora per aquest servei són:
TIPOLOGIA

IMPORT OFERTA
(IVA no inclòs)

Oficial de primera

24,98 €/h

Ajudant

20,83 €/h

Servei d’Assistència Tècnica oficial SAT (qualsevol marca)

74,57 €/h

L’import màxim que l’empresa adjudicatària podrà facturar, en funció de les hores
efectivament realitzades, a raó dels preus hores anteriorment indicats, serà de
30.000,00 € (IVA exclòs).
El descompte que s’aplicarà en el preu del material sobre els preus de referència de
l’ITEC és del 28,75%.
L’empresa contractista facturarà d’acord amb allò previst a l’apartat 13 del plec de
prescripcions tècniques.

Les quantitats facturades seran abonades per l’ICGC dins els terminis legals
corresponents, una vegada realitzades les actuacions i comprovada la seva idoneïtat
tècnica per part dels responsables de l’ICGC.
3. El termini d’execució de les prestacions objecte del contracte és pel període comprès
entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020.
4. L’ICGC es reserva el dret de dur a terme les comprovacions que estimi convenients
sobre la qualitat del producte a subministrar i a fixar el/s procediment/s a seguir en el
reconeixement dels mateixos al temps del seu lliurament.
5. D’acord amb l’article 107 LCSP i la Resolució 62 del Director de l’ICGC, de data 3
d’abril de 2018, es dispensa a l’empresa adjudicatària de la constitució de garantia
definitiva en el present contracte.
6. D’acord amb l’establert en el plec de clàusules administratives, no es preveu revisió
de preus en el present contracte.
7. L’empresa adjudicatària del present contracte declara sota la seva responsabilitat que
no es troba sotmès a cap de les prohibicions que per a contractar amb les
administracions públiques estableix l’article 71 LCSP i, que en els seus òrgans de
govern o administració no figura cap de les persones a què fan referència la Llei
21/1987, de 26 de novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat i restant legislació aplicable en matèria
d’incompatibilitats.
8. L’ICGC tindrà la prerrogativa d’interpretar el contracte, de resoldre els dubtes
generats en el seu compliment, de modificar-lo per raons d’interès públic, de declarar la
responsabilitat imputable a l’empresa contractista a conseqüència de l’execució del
contracte, de suspendre la seva execució i d’acordar la seva resolució determinar els
seus efectes. Així mateix, també ostentarà la facultat d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte d’acord amb
els límits establerts.
9. El termini de garantia coincidirà amb el termini d’execució del contracte.
10. A més del plec de clàusules administratives que determina el règim del present
contracte, l’empresa adjudicatària se sotmet expressament a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic i als Reglaments de desenvolupament
vigents, així com a la jurisdicció contenciosa-administrativa, per a la resolució de
possibles qüestions litigioses.
11. D’acord amb l’establert en el plec de clàusules administratives, relatiu a l’ús del
català, l’empresa adjudicatària haurà d’emprar el català en les seves relacions amb
l’ICGC derivades de l’execució de l’objecte del contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català
en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. En tot cas,
l’empresa adjudicatària i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en

l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener de
Política Lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
I, perquè així consti tot el que s’ha convingut, els interessats firmen aquest contracte al
lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.
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Annex: Document d’acceptació dels plecs de bases

El Sr. Antonio Carpi Cucalón en nom i representació de l’empresa MONCOBRA, SA,
manifesta, amb la signatura del present document, la plena conformitat i acceptació del
plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regulen aquest
contracte, identificat amb el número d’expedient següent: S-39/19 (ICGC-2019-00011).
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