LES PARTS SIGNANTS
D’una part, l’Il·lustríssim Sr. Valentí Agustí i Bassa, en qualitat d’alcalde-president de
l’Ajuntament de Palafolls que actua en representació d’aquesta corporació.
De l’altra part, la Sra. Núria Trulls i Ponsi, major d’edat, amb DNI núm. 77961445-R, en
qualitat d’administradora, en representació de l’empresa PONREC ASSESSORS SL, amb
CIF núm. B-62603188, domiciliada a Barcelona (08036), al carrer Aribau, 168-170, 1r
1a.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament, per formalitzar
el present contracte.
Actua com a fedatari públic el Sr. Joan Ignasi Carles Ledesma en la seva qualitat de
secretari de l’Ajuntament de Palafolls.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- En data 23 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local acordà aprovar
l'expedient de contractació, el Plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars per a l’adjudicació del contracte administratiu del servei
d’activitats educatives d’idioma anglès per a adults, per procediment obert simplificat
sumari i amb tramitació ordinària, amb un preu base de licitació 10.900 euros anuals,
IVA inclòs.
Segon.- Efectuada l’obertura de les pliques presentades i la valoració de les mateixes,
la corresponent a l’empresa PONREC ASSESSORS SL ha quedat classificada en primer
lloc.
Tercer.- L’empresa PONREC ASSESSORS SL, ha presentat la documentació requerida
per la mesa de contractació.
Quart.- En data 28 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local acorda adjudicar a
l’empresa PONREC ASSESSORS SL el contracte administratiu del servei d’activitats
educatives d’idioma anglès per a adults, per un import de 10.608,00 euros màxim
anual, IVA exempt.
Cinquè.- Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, es troba constituït pel
Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, per la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant 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, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
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En virtut de l’anterior, ambdues parts, estableixen els següents:
ATORGUEN
Primer.- L’empresa PONREC ASSESSORS SL es compromet a assumir el compliment del
contracte administratiu del servei d’activitats educatives de l’idioma d’angès per a
adults, amb estricta subjecció a la seva oferta, als Plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, documents contractuals que accepta
plenament i de la qual cosa en deixa constatació signant en aquest acte la seva
conformitat i d’acord amb les instruccions que doni l’Administració al contractista per
a la seva interpretació.
Segon.- El preu màxim del contracte és d’import 10.608,00 euros anuals, IVA exempt,
(DEU MIL SIS-CENTS VUIT EUROS), essent el preu/hora de 19,50 euros, IVA exempt.
Tercer.- La durada és de 2 anys a comptar des de la formalització del contracte,
prorrogable de forma expressa per un any més.
Quart.- El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és al CEIP Les
Ferreries.
Cinquè.- Al final de cada curs acadèmic, el contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament
una memòria final de curs, a data límit 20 de juliol.
Sisè.- Les condicions especials d’execució del contracte són les que s’indiquen a la
clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars. En el cas d’incompliment
d’aquestes condicions especials d’execució, serà un incompliment greu als efectes de
la imposició de penalitats i d’allò que es preveu en l’article 71.2.C LCSP.
Setè.- No es preveu la modificació del contracte.
Vuitè.- El pagament del preu es farà prèvia presentació per part de l’empresa
adjudicatària a l’Ajuntament de Palafolls de les corresponents factures pels serveis
prestats. L’adjudicatari presentarà una factura mensual pel nombre efectiu d’hores
impartit.
Novè.- Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
La imposició de 4 penalitats.
Desè.- Si l’Ajuntament opta per la no resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents, d’acord amb els articles 192 i següents de la LCSP:
Per l’incompliment del termini, total o parcial s’imposarà un descompte del 15% sobre
el preu hora ofertat en la factura mensual en la que s’hagi produït l’incompliment
contractual, sobre el total d’hores facturades, en cas d’un primer incompliment.
En cas de posteriors incompliments aquest percentatge s’incrementarà en un 5%, i així
de forma successiva en casos de futurs incompliments.
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Onzè.- La responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, és la
tècnica d’educació de l’Ajuntament de Palafolls.
Dotzè.- L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. L’òrgan de
contractació podrà modificar, per raons d’interès públic, els contractes, acordar la seva
resolució i determinar els efectes d’aquesta, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes assenyalats per la LCSP i pel RGLCAP.
Tretzè.- L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a
la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
Catorzè.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre
les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en aquesta contractació.
En tot allò no establert en aquest contracte ni en el Plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques, seran d’aplicació les disposicions
generals de contractació dels ens locals i altres normes administratives que li siguin
d’aplicació supletòria.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte en dos
exemplars i a un sol efecte, en la data que figura en la signatura.

Per l’Ajuntament,
Valentí Agustí i Bassa
ALCALDE

Per l’empresa adjudicatària,
Núria Trulls i Ponsi
PONREC ASSESSORS SL

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Valentí Agustí i Bassa
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Palafolls,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, ou=Ajuntament
de Palafolls, title=Alcalde, sn=Agustí i
Bassa, givenName=Valentí,
serialNumber=46309175D,
cn=CPISR-1 C Valentí Agustí i Bassa
Fecha: 2018.10.05 15:19:20 +02'00'

Firmado

77961445R digitalmente por
77961445R
NURIA
NURIA TRULLS (R:
TRULLS (R: B62603188)
2018.10.05
B62603188) Fecha:
12:54:54 +02'00'

Joan Ignasi Carles Ledesma
SECRETARI

CPISR-1 C Joan
Ignasi Carles
Ledesma

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Joan Ignasi Carles
Ledesma
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament
de Palafolls, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, ou=Àrea de Secretaria, title=Secretari,
sn=Carles Ledesma, givenName=Joan Ignasi,
serialNumber=45547820T, cn=CPISR-1 C Joan Ignasi
Carles Ledesma
Fecha: 2018.10.05 15:21:06 +02'00'

PLAÇA MAJOR, 11 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)
TELÈFON 93 7620043  TELEFAX 93 7652211  E-MAIL palafolls@palafolls.cat

3

