CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT, D’UNA PISTA DE GEL
NATURAL, AMB MUNTATGE I DESMUNTATGE INCLÒS, I MATERIAL LÚDIC ACCESSORI
D'una part, el senyor Josep Piferrer Puig, com a president de l’Institut de promoció econòmica de
Palafrugell (IPEP) i alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell amb NIF P1700054H, amb domicili
social al carrer Major, 1 – Can Rosés, 17200 de Palafrugell, assistit pel secretari el senyor Josep
Rovira i Jofre, que dóna fe de la formalització d’aquest document.
De l'altra part, el senyor Jordi Maria Pamies Manich, en nom i representació de WORLD WIDE
ICE PROFESSIONALS, SL amb CIF B17885096 i domicili fiscal a Girona, carrer Mossèn Baldiri i
Reixach, núm. 54, com administrador segons acredita mitjançant escriptura pública d’atorgament
de poders amb núm. de protocol 219 de data 7 de febrer de 2007, davant el notari de l'Iltre.
Col·legi de Catalunya, senyor Francisco Vivas Arjona; manifestant tenir plena capacitat per
contractar amb l’Ajuntament de Palafrugell i no estar incurs en cap de les causes d'incompatibilitat
i incapacitat que determinen les disposicions vigents en aquesta matèria i reconeixent-se
mútuament legal capacitat per obligar-se,
EXPOSEN
I. Expedient. Mitjançant acord de la Junta de govern de l’IPEP de data 8 d’octubre de 2019 es va
ratificar la resolució de presidència de data 4 d’octubre de 2019 mitjançant la qual es va aprovar
l'expedient de licitació amb número 10/2019 per a la contractació del subministrament, en règim
d’arrendament, d’una pista de gel natural, amb muntatge i desmuntatge inclòs, i material lúdic
accessori, juntament amb l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
Amb un valor estimat de 58.080€, iva inclòs, que correspon a un pressupost de licitació de
24.000€ més 5.040€ del 21% d’IVA, amb una durada prevista d’un any prorrogable per un any
més. No es preveuen modificacions al PCAP.
II. Finançament: El contracte es finança amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
32.4310.22608 denominada “Despeses fira de Nadal”.
III. Procediment d'adjudicació. La licitació, a tramitar mitjançant procediment obert simplificat, va
ser objecte de publicació en data 14 d’octubre de 2019 al perfil del contractant, de conformitat
amb el que estableix l’article 159.6 de la LCSP.
Realitzada la licitació, la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2019 va
proposar l'adjudicació del contracte a WORLD WIDE ICE PROFESSIONALS, SL amb CIF
B17885096 per ser l’empresa que havia presentat l’oferta amb millor relació qualitat preu.
L’adjudicatària va aportar els documents necessaris per a l'adjudicació del present contracte,
exigits ens el Plec de Clàusules Administratives Particulars i va formalitzar el dipòsit de garantia
definitiva per import de 1.100€ amb número d’operació 320190008943.
IV. Adjudicació: Mitjançant Resolució de Presidència número 7/2019, de 28 de novembre de 2019,
s’ha procedit a l'adjudicació del contracte, donant-ne compte a la Junta de govern de l’IPEP del
dia 10 de desembre de 2019, per a la seva ratificació, que ha estat notificada al licitador i únic
candidat, i feta pública al perfil de contractant d'aquesta entitat.
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I convenint ambdues parts, en qualitat de adjudicador i adjudicatari, formalitzen el present
contracte, d'acord amb les següents :
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del contracte és el subministrament, en règim d’arrendament, d’una pista de gel natural,
amb muntatge i desmuntatge inclòs, i material lúdic accessori, que s’executarà d’acord amb el
Plec de clàusules administratives particulars (PACP), les Prescripcions Tècniques i l’oferta
econòmica presentada, documents contractuals que regeixen el contracte i que accepta
plenament.
De conformitat amb la clàusula 20 del PCAP per l’execució del contracte són condicions
d’especial execució les que es detallen a continuació:
Principis ètics
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament exemplar i actuaran per a evitar
la corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes, assumint les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal
Segona.- Preu i sistema d’abonament
El preu del subministrament i demés condicions, d’acord amb l’oferta presentada, són les que es
detallen a continuació:


Preu del contracte 22.000€ més 4.620€ corresponents al 21% d’IVA. Preu final, 26.620€
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Desmuntar la instal·lació de la pista de gel en un termini inferior a 5 dies (inclosa la
descongelació).
Ornamentació floral per delimitar la zona de lloguer de patins amb plantes naturals de fulla
verda de mínim 1 metre d’alçada. Mínim 25 plantes.
Decoració de temàtica nadalenca, excepte un arbre de Nadal (per exemple ninot de neu),
d’una alçada mínima de 2 metres.
Ornamentació de fil lluminós LED de color (no blanca) amb la paraula “Bones Festes”.
Mínim 4 metres de llargada per 0,80 metres d’alçada.
Subministrar 240 patins que no hagin estat utilitzats abans i per tant siguin nous.
Incorporar un o més elements d’ajuda al patinatge per a persones amb mobilitat reduïda
(cadira adaptada o similar).
Retolar el terra de la pista de gel amb la imatge corporativa dels 15 anys de la pista de gel
amb una mida mínima de 8 x 6 metres.

El pagament del preu s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la
normativa vigent sobre factura electrònica, mitjançant la plataforma E.FACT, en els terminis i les
condicions establertes en el PCAP i a l’article 198 de la LCSP.
Les factures han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació i el número
d’operació següent: 220190001855.
Tercera.- Durada del contracte
De conformitat amb l’apartat D del quadre de característiques del PCAP la durada del contracte
serà de 35 dies a executar en les dates detallades al PPT, corresponents a la temporada de
Nadal 2019-2020.
Possibilitat de pròrrogues i termini: El contracte es podrà prorrogar per la temporada de Nadal
2020-2021. En cas de pròrroga, aquesta haurà de ser aprovada de forma expressa abans del
mes setembre de 2020 per part de l’òrgan de contractació i serà obligatòria pel contractista. El
règim retributiu de la pròrroga serà el mateix que el del període inicial del contracte
Els període d’execució de la prestació es realitzarà de conformitat amb el que estableix el PPT.
El còmput de la durada del contracte s’iniciarà amb la signatura del present document i finalitzarà
el mateix dia de l’any corresponent.
Quarta.- Responsable de contractes
A l'efecte de dur a terme el seguiment de l'execució del contracte queda designat com a
responsable del contracte per part de l’IPEP, el/la gerent de l’Institut de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local.
Cinquena.- Modificacions previstes del contracte
De conformitat amb l’apartat N del quadre de característiques del PCAP, no es preveuen
modificacions al contracte, no obstant el contracte és podrà modificar per causes no previstes
amb les limitacions de l’article 205 de la LCSP.
Sisena.- Legislació aplicable
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Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques i l’oferta presentada les quals es consideren part
integrant del contracte.
Aquest contracte es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per 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, el reglament parcial de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no
resulti derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
Després de la lectura del present document, els atorgants es ratifiquen i afirmen el seu contingut,
en la data que consta a les respectives signatures electròniques.
Ajuntament de Palafrugell
Sr. Josep Piferrer i Puig
Alcalde

WORLD WIDE ICE PROFESSIONALS, SL
Sr. Jordi Maria Pamies Manich
Administrador solidari

Secretari de la Corporació
Sr. Josep Rovira i Jofre

Firmado digitalmente por
36972760F
36972760F JORDI PAMIES (R:
JORDI PAMIES (R: B17885096)
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