I de l’altra, la Marta Salvadó Viver amb el DNI. 43.701.693-Z en nom i representació de
l’empresa ESCOLA BRESSOL MERLI, S.C.P., amb CIF J-25507757, la qual manifesta tenir
plena capacitat per contractar i que no es troba incursa en cap de les causes d'incompatibilitat
ni d’incapacitat, d’acord amb la legislació aplicable.
Compareix la Sra. M. Carme Bellet i Torres, Secretària de l’Ajuntament d’Alguaire, amb
número 4084565068 A3015 de Registre de Personal de Funcionària de Carrera de la
Subescala de Secretaria-Intervenció, per tal de donar fe de la signatura del present contracte.
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la formalització del present
contracte administratiu,
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de juny de 2018, es van aprovar els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques així com la iniciació
i tramitació de l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació, procediment
obert no harmonitzat, atenent a una pluralitat de criteris d’adjudicació, i tramitació ordinària,
del contracte administratiu de serveis: Llar d’Infants Municipal d’Alguaire.
Segon. Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2018, es va aprovar
l’adjudicació, mitjançant procediment obert no harmonitzat i tramitació ordinària, del
contracte administratiu de serveis: Llar d’Infants Municipal d’Alguaire, en els àmbits detallats
en el plec de prescripcions tècniques, pel període comprés entre l’1 de setembre de 2018 i el
31 d’agost de 2021, prorrogable per períodes anuals, sense que la vigència total del contracte
incloses les pròrrogues pugui excedir de cinc (5) anys, a favor de l’empresa ESCOLA
BRESSOL MERLI, S.C.P. d’acord amb el següent detall:
Preu: · Fins a 35 alumnes: l’aportació municipal serà de 93,50 euros mensuals per alumne.
· De 36 fins a 45 alumnes, l’aportació de l’Ajuntament serà de 3.300,00 euros mensuals.
· De 46 fins a 61 alumnes, l’aportació de l’Ajuntament serà d’entre un 60 a un 70 per
cent del cost que suposi l’increment de personal docent que s’hagi de dur a terme en
proporció a l’augment del nombre de grups, tal i com disposa el Decret 282/2006, de 4
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels
centres.
· Durada: tres (3) anys, prorrogable per anualitats per dos (2) anys més, sense que la durada
total del contracte, incloses les pròrrogues, superi els cinc (5) anys.
Tot l’anterior amb subjecció al Plec de clàusules administratives, de Condicions Tècniques
aprovats, i amb la seva documentació sotmesa a criteris d’avaluació automàtica i
documentació tècnica presentades en la seva proposició.
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D'una banda, el Sr. Antoni Perea i Hervera, Alcalde de l'Ajuntament d’Alguaire, amb domicili
a Plaça Església, 21 i amb NIF de l’Ajuntament número P-2501600-G, actua en nom,
representació i interès de l’Ajuntament d’Alguaire.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

REUNITS:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=032

Alguaire, a 5 de setembre de 2018.

Codi Segur de Validació

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS. EXP. NÚM. 5_2018. Llar d’Infants Municipal
d’Alguaire.

Url de validació

Plaça Església,21 - 25125 Alguaire (Lleida)
Tel. 973 75 60 06 - Fax 973 75 68 37

SEGONA. RÈGIM JURÍDIC
En tot el que no es trobi previst en aquest contracte regirà el que disposen els següents
documents i normes:
Quant a la relació contractual:
· Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que regeixen
aquest contracte.
· Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública.
· Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en el seu contingut
bàsic determinat a la seva disposició final primera.
· Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de desenvolupament de la Llei de contractes que s’indiquen
a la Disposició final primera del Reglament (RGLCAP).
· Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
· Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de la LOPD.
· Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
· Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
· Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
· Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
· Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC).
· Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals (ROAS).
· Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
vigents en matèria de règim local (TRRL), en els seus aspectes bàsics.
· Altres disposicions administratives aplicables.
· En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.
Quant a les característiques del servei:
· Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
· Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
· Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat.
· Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de l’educació infantil i els
requisits dels centres.

48e0e3c572a648c5aaf01ffba75fbd86001

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del mateix la prestació del servei de Llar d’Infants Municipal d’Alguaire, de
conformitat amb allò establert en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec
de prescripcions tècniques.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

CLÀUSULES

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=032

Tercer. En el mateix acord de Junta de Govern Local, de data 9 d’agost de 2018, es va
disposar la despesa en concepte d’aportació municipal a càrrec de l’aplicació pressupostària
3-227.995 Llar d’Infants, del pressupost de despeses de 2018, preveient el crèdit suficient per
als pressupostos dels exercicis de les següents anualitats.

Codi Segur de Validació

S’adjunta una còpia de la resolució de l’adjudicació com a annex I.
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SISENA. PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte s’estableix per un import total pels tres (3) anys d’execució del contracte
de segons el següent detall:
· Fins a 35 alumnes: l’aportació municipal serà de 93,50 euros mensuals per alumne.
· De 36 fins a 45 alumnes, l’aportació de l’Ajuntament serà de 3.300,00 euros mensuals.
· De 46 fins a 61 alumnes, l’aportació de l’Ajuntament serà d’entre un 60 a un 70 per cent del
cost que suposi l’increment de personal docent que s’hagi de dur a terme en proporció a
l’augment del nombre de grups, tal i com disposa el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual
es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
SETENA. REVISIÓ DE PREUS
El preu del contracte no està subjecte a revisió durant el seu període d’execució, ni durant les
seves pròrrogues, en el seu cas, de conformitat amb l’establert en la clàusula 48a. Revisió de
preus del Capítol V. Règim Econòmic Financer, del plec de clàusules administratives
Particulars.
VUITENA. COMPLIMENT DEL CONTRACTE
La Sra. Marta Salvadó Viver, en representació de l’empresa ESCOLA BRESSOL MERLI,
S.C.P., es compromet al compliment del contracte, amb estricta subjecció als plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats i a l’oferta
presentada, en tot el que millori i no s’oposi ni contradigui els referits plecs, i es compromet a

48e0e3c572a648c5aaf01ffba75fbd86001

CINQUENA. PRÒRROGA DEL CONTRACTE
El contracte serà prorrogable per períodes anuals, sense que la vigència total del contracte,
incloses les pròrrogues pugui excedir de cinc (5) anys, de conformitat amb l’establert a la
clàusula 6a del Capítol I. Disposicions Generals, del plec de clàusules administratives
particulars.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

QUARTA. TERMINI D’EXECUCIÓ
El present contracte de serveis s’estableix per un període de tres (3) ANYS, concretament pel
termini comprés entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de 2021.
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TERCERA. NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE
El present contracte té la consideració de contracte administratiu de serveis, d’acord amb el que
estableix l’article 17 de 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 (LCSP, en endavant).
Dins d’aquests contractes de serveis resultarà especialment d’aplicació allò que determina
l’article 312 del la LCSP. Aquest servei es considera inclòs dins l’annex IV de la mateixa Llei.
Codi CPV: 80110000-8. Serveis d’ensenyament preescolar.

Codi Segur de Validació

- Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació
infantil.
· Reglament general del servei de la Llar d’Infants Municipal d’Alguaire (BOP núm. 105 de
data 4 d’agost de 2005.)
· Ordenança fiscal núm. 20 Taxa del Servei de la Llar d’Infants (última modificació: BOP
núm. 183 de data 23 de setembre de 2015).
· Ordenances, reglaments i bases d'execució del pressupost municipal.
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La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
L’adjudicatària ha d’acreditar que el personal que adscriuen a l’execució del contracte
compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.
DOTZENA. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT
SOCIAL I OBLIGACIONS LABORALS.
L’adjudicatari haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat
Social durant la vigència del contracte; l’Ajuntament podrà demanar, en qualsevol moment,
per a la seva comprovació, la certificació administrativa expedida per l’òrgan administratiu
competent.
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ONZENA. RÈGIM INTERIOR
Seran drets i obligacions de l’adjudicatària i de l’Ajuntament d’Alguaire els establerts de
forma detallada al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques que regulen el present contracte.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

DESENA. GARANTIES
Per respondre del contracte ha estat constituïda per l’empresa ESCOLA BRESSOL MERLI,
S.C.P., a favor de l’Ajuntament d’Alguaire, una garantia definitiva de 1.963,50 € (mil noucents seixanta-tres euros amb cinquanta cèntims), import equivalent al 5% de l’import total de
l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), segons carta de pagament de data 3 d’agost de
2018.
Una còpia de la qual s’adjunta al present contracte com a annex II.
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NOVENA. SUBMISSIÓ ALS PLECS DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
La Sra. Marta Salvadó Viver, en representació de l’empresa ESCOLA BRESSOL MERLI,
S.C.P., manifesta que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regeixen el present contracte i es compromet a executar el mateix
amb subjecció als esmentats plecs. Així mateix, manifesta que el personal que prestarà serveis
a la Llar d’Infants Municipal en execució del present contracte, ha estat informat i ha acceptat
el compliment de les condicions per a la seva correcta execució.

Codi Segur de Validació

executar l’objecte del contracte d’acord amb els principis de responsabilitat i eficàcia en el
termini establert.
Quan el servei realitzat per l’adjudicatària no s'ajusti a allò establert en el plec de
prescripcions tècniques, es farà constar expressament i se li donaran instruccions precises per
a què contraresti els defectes o procedeixi a un nou servei.
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Ambdues parts, conformes amb el contingut d’aquest contracte, el signen, junt amb els seus
annexos, en dos exemplars en el lloc i la data consignats a l’encapçalament, davant meu, la
Secretària Interventora Municipal.
En representació de l’Ajuntament,

L’adjudicatària, ESCOLA BRESSOL MERLI, S.C.P.

Signat: L’Alcalde,
Antoni Perea i Hervera.

Signat: Sra. Marta Salvadó Viver.

La Secretària Interventora,

Signat: MªCarme Bellet i Torres.
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CLÀUSULA FINAL. SUBMISSIÓ JUDICIAL
Els litigis que hi pugui haver referents a la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest
contracte, es resoldran per l’òrgan de contractació, i les seves resolucions exhauriran la via
administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, d’acord amb la llei d’aquella
jurisdicció.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència d’aquest així com
durant les seves pròrrogues, aporta al present contracte la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil, per assumir la responsabilitat i respondre dels danys que es derivin de
l’exercici i prestació del servei de la Llar d’Infants Municipal, com a requisit previ a la seva
formalització. S’adjunten els documents acreditatius d’estar al corrent del seu pagament com
a annex III.
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CATORZENA. RESPONSABILITAT CONTRACTUAL.
L’adjudicatari és responsable de les prestacions i serveis realitzats, de les conseqüències que
es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats
o conclusions incorrectes en l’execució del contracte, així com dels danys i perjudicis
ocasionats a l’Ajuntament i a tercers per les infraccions comeses en la prestació del servei,
obligant-se a l’abonament immediat i a la reparació de dits danys i perjudicis, bé directament,
bé a través de la pòlissa de responsabilitat civil que està obligat a contractar. Dins dels danys i
perjudicis s’inclouran els danys directes, indirectes i conseqüencials, així com els danys
morals i els danys produïts a la imatge municipal.
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TRETZENA. COMPROVACIÓ I VIGILÀNCIA DE L’EXECUCIÓ CONTRACTUAL
La Regidoria d’Ensenyament exercirà les facultats de la comprovació i vigilància de la
correcta realització dels serveis objecte d’aquest contracte de conformitat amb la clàusula 57a
del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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