CONTRACTE DELS SERVEIS PREVETIUS D’AMBULÀNCIES AMB PERSONAL SANITARI
PELS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS, CULTURALS I FESTIUS DEL MUNICIPI DE
BANYOLES.

A Banyoles, els dies que figuren en les firmes digitals d’ambdues parts,
COMPAREIXEN :
D’una part, el Sr. Miquel Noguer Planas major d’edat, amb domicili a efectes de
notificació a Banyoles (17820), Pg. Indústria, 25 i amb DNI núm. 77906524G,
assistit del Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes i Ginesta, amb DNI núm.
40321261F, per donar fe de l’acte.
D’altra part, el Sr. Francisco Sagalés Sala, amb DNI 37607156V i adreça electrònica
a efectes de notificació licitacions@sagales.com
INTERVENEN :
El Sr. Miquel Noguer i Planas, Alcalde, en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE
BANYOLES, NIF P1701600G, d’acord amb l’acta de la sessió plenària de constitució
de l’Ajuntament de data 15.06.2019 i les competències que li atorga l’art.53.1 del
decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. Francisco Sagalés Sala com administrador de l’empresa AUTOBUSES DE
GRANOLLES SL, NIF B08267122, domiciliada a Barcelona (08010 Barcelona), Plaça
Tetuan 30, entresol 1ª, segons resulta de l’escriptura atorgada en data 26.07.2012
núm.de protocol 1438.2012, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom
30867, Foli 119, Full B-78325.
Tots ells amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest contracte i
ambdues parts,
MANIFESTEN:
1. Que la Junta de Govern de data 30.12.2019 va aprovar l’expedient de
contractació dels serveis preventius d’ambulàncies amb personal sanitari pels
esdeveniments esportius, culturals i festius del municipi de Banyoles, mitjançant
procediment obert simplificat, aplicant diversos criteris de valoració de les ofertes.
2. Que, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 09.03.2020, l’esmentat
contracte va ser adjudicat a l’empresa AUTOBUSES DE GRANOLLERS SL, amb NIF
B08267122 amb subjecció estricta als plecs de clàusules particulars del contracte i
d’acord amb les proposicions tècnica, econòmica i de millores ofertes per l’empresa
adjudicatària.

3. Que l’adjudicatària ha dipositat una garantia definitiva per import de 2.585,90 €
(núm. d’operació: 320200001670 de 19.02.2020) d’acord amb el que s’estableix a les
clàusules 2.3 i 2.11 del PCAP.
En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents, amb els seus respectius drets i
representacions,
ACORDEN :
Primer. Que l’AJUNTAMENT DE BANYOLES contracta amb
DE GRANOLLERS SL, amb NIF B08267122 (en endavant, el
del contracte dels serveis preventius d’ambulàncies amb
esdeveniments esportius, culturals i festius del municipi de
la proposició que a continuació es detalla:

l’empresa AUTOBUSES
contractista) l’execució
personal sanitari pels
Banyoles, d’acord amb

1) Oferta econòmica
Preus
unitaris
contracte:

del

Servei Vital Bàsic (SVB)
Servei Vital Avançat
Infermer (SVAi)
Servei Vital Avançat
(SVA)
Punt mèdic avançat
(PMA)

Import
setanta-quatre euros amb noranta-vuit
cèntims
Setanta-cinc euros amb noranta-cinc
cèntims
Cent dinou euros

74,98 €
75,95 €
119,00 €

Trenta-nou euros amb cinquanta cèntims

39,50 €

2) Oferta de millores :

Quantitat d’hores/anuals
ofertades
Servei Vital Bàsic (SVB)

45 hores

Servei Vital Avançat Infermer (SVAi)

4 hores

Servei Vital Avançat (SVA)

6 hores

Segon. La durada del contracte serà de 2 any a partir de la data de la seva
formalització.
El contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació per un any
més.
Tercer. El contracte es portarà a terme amb subjecció estricte al que disposa els
Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars aprovats
per la Junta de Govern de data 30.12.2019 i d’acord amb les proposicions
econòmica i de millores ofertes pel contractista.

Aquests documents consten a l’expedient electrònic X2019002932 amb els
respectius codis segurs de verificació (CVS) i que s’incorporen al present contracte.
Quart.- El contractista accepta plenament les condicions establertes per a aquest
contracte i es sotmet, en tot allò que no estigui establert expressament, a les
normes reguladores de la contractació de les administracions públiques i
disposicions concordants.
Cinquè.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació,
resolució i efectes del contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els
acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius.
Contra els mateixos, tindrà lloc el recurs de reposició i el contenciós administratiu,
de conformitat amb el que disposa la normativa d’aplicació, amb expressa
submissió als Tribunals de la Província de Girona.

I per deixar constància, les parts signen el present contracte per mitjans
electrònics, al qual s’incorporen el Plec de clàusules administratives (amb Codi
Segur de Verificació: Codi Segur de Verificació: ca232964-468d-4458-ba4c-07f87dec925c),
el Plec de Prescripcions tècniques (Codi Segur de Verificació: ceaa516a-e6b4-4dfe942d-a86d79bff881) i l’oferta del contractista (Identificador document original:
ES_L01170157_2020_978969), que com a document únic passen a formar part del
present contracte que s’estén a un sol efecte i que els atorgants ratifiquen i signen,
de la qual cosa en dona fe el Secretari de l’Ajuntament.

