DOCUMENT ADMINISTRATIU DE FORMALITZACIÓ
DE CONTRACTE
Tarragona, a la data de la darrera de les signatures electròniques
I – REUNITS
D’una part la Sra. MARÍA JOSÉ LÓPEZ GARCÍA, provista amb DNI
, presidenta del
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE TARRAGONA, la qual actua en virtut del càrrec
que ostenta, assistida pel Sr. Ernesto José Alcaine Mur, secretari delegat d’aquest Patronat.
I d’altra, la Sra. MARÍA LOURDES MENÉNDEZ ESPAÑOL, provista amb DNI
i el Sr.
ÁLVARO LAGO VEGA, provist amb DNI
, els quals actuen en representació de
l’empresa SERVEIS ARENSIS SL, amb CIF B43717339, amb domicili social al carrer Pere
Martell, 9, 5è 2a, de Tarragona_43001, segons consta al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, mútuament per formalitzar el present
contracte.
II – ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
PRIMER – Per resolució de presidència de data 11 de maig de 2022, es va aprovar
l’expedient per contractar, per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, el
contracte del SERVEI DE MANTENIMENT I TASQUES DE NETEJA DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CEM DE SANT SALVADOR.
SEGON – Per resolució de presidència de data 6 de juliol de 2022, es va adjudicar el
contracte a l’empresa SERVEIS ARENSIS SL, per un import estimatiu màxim de 127.665,78€
(BI: 105.508,90 € + IVA: 22.156,88 €), en funció del preu unitari de 13,30 €/hora (IVA no
inclòs), d’acord amb el següent desglossament:

Període
ANY 1
ANY 2

hores

BI

IVA

Subtotal

01-08-22 a 31-12-22

1.589

21.133,70

4.438,08

25.571,78

01-01-23 a 31-07-23

2.379

31.640,70

6.644,55

38.285,25

01-08-23 a 31-12-23

1.573

20.920,90

4.393,39

25.314,29

01-01-24 a 31-07-24

2.392

31.813,60

6.680,86

38.494,46

TOTALS

7.933

105.508,90

22.156,88

127.665,78

Total
63.857,03
63.808,75

*En funció del nombre total d’hores màximes de 7.933
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III – CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA – En aquest acte, la presidenta del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona i
les persones representants de l’entitat adjudicatària, formalitzen el contracte de referència
obligant-se al seu fidel i exacte compliment i a la prestació dels esmentats serveis amb
subjecció estricta al Plec de Clàusules jurídiques, tècniques, econòmiques i administratives
que han regit l’adjudicació del procediment obert, i a les condicions acceptades a la seva
oferta.
SEGONA – El preu d’adjudicació del contracte és de 105.508,90 €, més 22.156,88 €, en
concepte del 21% d’IVA, que fan un total de 127.665,78 €, pels 2 anys de durada del
contracte, en funció del preu unitari de 13,30 €/hora (+IVA).
TERCERA – La forma de pagament serà la que preveu la clàusula 35 de l’Annex del PCA,
en base al que estableix l’article 198 de la LCSP.
QUARTA – La durada del present contracte s’estén des de l’1 d’agost de 2022 fins el 31 de
juliol de 2024, amb la possibilitat d’efectuar dues pròrrogues d’un màxim d’1 any cadascuna.
CINQUENA – Per respondre al compliment d’aquest contracte s’ha constituït a favor del
Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, una garantia definitiva per import de 5.308,41 €
SISENA – Les condicions per a la recepció dels serveis adjudicats estan regulades al PCA
general, que s’acompanya al contracte i en forma part integrant.
SETENA – El responsable del contracte serà el director gerent d’aquest PMET.
VUITENA – Atenent la naturalesa i característiques de la prestació, no es contempla un
termini de garantia posterior a l’acta de conformitat de la recepció dels serveis.
NOVENA – Si el concessionari incomplís les obligacions que li pertoquen, el Patronat
Municipal d’Esports de Tarragona estarà facultat per exigir el compliment o declarar la
resolució del contracte. També podrà acordar la resolució, encara després d’haver optat pel
compliment, quan aquest resultés impossible.
DESENA – El contractista, a més de prestar la seva conformitat al Plec de Clàusules aprovat,
se sotmet també al disposat per la legislació de Règim Local vigent, concretament a les
normes establertes per a la contractació administrativa de les Entitats Locals.
ONZENA – L’adjudicatària queda degudament assabentada de l’obligació que té de complir
tot allò disposat a la legislació de Treball en tots els seus aspectes.
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DOTZENA – Aquest contracte és fonamentalment i essencialment administratiu, en els seus
termes serà interpretat pel Patronat Municipal d’Esports de Tarragona el qual resoldrà els
dubtes que ofereixi el seu compliment. Les qüestions litigioses que puguin suscitar-se seran
resoltes per la Jurisdicció Contenciós-Administrativa competent en aquesta ciutat.
IV – DOCUMENTS ANNEXOS
S’incorporen a aquest contracte, formant-ne part integrant, els següents documents:
DOCUMENT 1

Plec de Clàusules jurídiques, tècniques, econòmiques i administratives
que han regit l’adjudicació del contracte.

DOCUMENT 2

Proposició del contractista.

DOCUMENT 3

Resolució d’adjudicació.

DOCUMENT 4

Justificant de la garantia definitiva.

I per la deguda constància de tot el contingut, s’estén el present contracte per duplicat
exemplar, en el lloc i data assenyalat a l’encapçalament, el qual signen ambdues parts amb
mi, el secretari delegat del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, que en dono fe.
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
DE TARRAGONA

María José
López García

Ernesto José
Alcaine Mur

SERVEIS ARENSIS SL

María Lourdes
Menéndez Español

Álvaro Lago
Vega
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