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Roses, a la data de la signatura electrònica

Dades de les parts contractants

Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses, que actua en
representació de l'Ajuntament de Roses.

Oktitans,SL, amb CIF-B17849597, amb domicili Carrer Nàpols, 8, 08380 Malgrat de Mar
(Barcelona) i amb l'adreça electrònica ramonbenito@oktitants.com a efectes de notificacions.

Finalitat

La formalització en document administratiu del contracte corresponent al Servei "Organització
del Saló Infantil i Juvenil de Nadal de l'Ajuntament de Roses".

Antecedents

1. Objecte

L'objecte del contracte és poder oferir als infants i joves de Roses, durant el període de
vacances nadalenques, un espai lúdic i recreatiu , a on a més de poder realitzar activitats de
joc lliure, disposin d'alternatives educatives i formatives (tallers, ludoteca), adaptades a la seva
edat .

2. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
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La Junta de Govern Local, de data 5 de novembre de 2018, va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, pels quals es regirà la contractació del
servei "Organització del Saló Infantil i Juvenil de Nadal de l'Ajuntament de Roses".

3. Adjudicació

La Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2018, va acordar adjudicar el servei
“Organització del Saló Infantil i Juvenil de Nadal de l'Ajuntament de Roses", a favor de
l'empresa Oktitants, SL, amb CIF B17849597 , per un preu 31.500,00 €, més 6.615,00 € , en
concepte del 21% que fan un total de 38.115,00 €, amb un termini d'execució per al Nadal de
2018 (del 22 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019 ) i per al Nadal de 2019, amb un
màxim de dos pròrrogues (dos períodes nadalencs més: 2020 i 2021), per ser la millor
proposta d'acord amb els criteris d'adjudicació i per haver acreditat que reuneix tots els
requisits establerts per a la licitació.

4. Garantia

Mitjançant registre d'entrada núm 22310/11.12.18, el senyor Ramon Benito Martínez,en
representació de l'empresa Oktitans, SL, amb CIF número B17849597, va sol·licitar constituir
la garantia definitiva per un import de 1.575,00 €, mitjançant la modalitat de retenció en el preu
per la qual cosa es descomptarà del/s primer/s pagament/s que es realitzi/n.

Pactes

Primer. Objecte

El senyor Ramon Benito Martinez, amb DNI 77610859G, que actua en representació de
l'empresa Oktitans, SL, s’obliga a executar el contracte del servei "Organització del Saló
Infantil i Juvenil de Nadal de l'Ajuntament de Roses", d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques descrits en l’antecedent 2 d’aquest
document, d’acord amb la seva proposició i millora de la seva proposició, els quals
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constitueixen llei del contracte a més a més de les disposicions legals vigents, i respon del seu
compliment amb la sol·licitud de retenció de preu per a constituir la garantia del contracte.

Segon. Capacitat de les parts

Sota la seva responsabilitat, l’adjudicatari declara tenir capacitat per a contractar conforme als
articles 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
(LCSP). Així mateix declara no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar recollides
en l’article 71 de l’esmentada Llei.

Tercer. Preu del contracte

El preu total de contracte és de 31.500,00 €,més 6.615,00 € en concepte del 21 % d'IVA, que
fan un total de 38.115,00 €, essent el preu del servei de l’organització i realització del Saló de
Nadal 2018 de 15.750, més 3.307,50 €. En concepte de 21% d’IVA, que fan un total de
19.057,50 €.

La distribució del preu del contracte per anualitats és la següent:

-Anualitat 2018: 3.953,42 €, IVA inclòs AP 18 62 3372 2269900.

-Anualitat 2019: 19.057,50 €, IVA inclòs AP 19 62 3372 2269900.

- Anualitat 2020: 15.104,08 €, IVA inclòs.

L'anualitat 2019 i següents quedaran condicionades supensivament a la prèvia existència de
crèdit adequat i suficient

Quart. Revisió de preus

En el contracte no procedeix la revisió de preus del servei.
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Cinquè. Termini del contracte

El contracte té un termini d'execució per al Nadal de 2018 (del 22 de desembre de 2018 al 4
de gener de 2019 ) i per al Nadal de 2019, amb un màxim de dos pròrrogues (dos períodes
nadalencs més: 2020 i 2021).

Data d’inici del contracte és el 22 de desembre de 2018 .

Sisè . Execució del contracte i condicions especials d'execució.

1. Execució del contracte:

El contractista està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció a aquest plec i al plec
de prescripcions tècniques aprovat per l’òrgan de contractació, en el termini total fixat per a la
seva execució, així com als terminis parcials que s’haguessin aprovat i a adscriure el personal i
els mitjans necessaris per al bon compliment del contracte.

2. Condicions especials d’execució:

En l’execució del contracte s’estableixen com obligacions especials contractuals les següents:

1. Obligació de caràcter social: L’empresa contractista haurà de mantenir, durant els períodes
d’execució del contracte (incloses les seves pròrrogues, si es prorrogués), les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades
en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació si
bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions laborals conforme al
Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del contracte.

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà
causa de resolució.
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El responsable del contracte podrà requerir en tot moment al contractista per tal que declari
formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el responsable del
contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de representació
de les persones treballadores que informin al respecte de l’esmentat compliment.

2. Tot el personal que estigui en contacte amb els nens i nenes, estaran en possessió del
certificat negatiu de delictes sexuals.

3. El personal adscrit al servei tindrà la qualificació exigida en el PPT.

4. Mantenir la vigència, fins la formalització de l’acta de finalització del servei, de les pòlisses
de responsabilitat civil i empresarial, amb un capital mínim assegurat de 100.000 € i una
assegurança de responsabilitat civil i d’accidents, segons allò establert en el Decret 58/2010,
de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

5. Realitzar els salons de nadal d’acord amb la proposta tècnica presentada i valorada i amb el
personal i mitjans oferts com millora i valorats en l’adjudicació del contracte.

Setè. Forma de pagament

El preu anual del contracte s’abonarà en un únic pagament un cop finalitzat el casal de nadal
que correspongui, prèvia presentació de la factura electrònica corresponent.

El contractista haurà de consignar a la factura la referència comptable 220190001110

Òrgan gestor:

L01171523

Oficina comptable: L01171523
Unitat tramitadora: L01171523

Presentada la corresponent factura, aquesta haurà d'aprovar-se per l'òrgan competent, prèvia
comprovació de l'efectivitat i conformitat de la prestació del servei del responsable del
contracte, i s’abonarà al contractista dins el termini establert a l’article 198.4 de la LCSP.
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Les factures que es presentin sense complir les condicions establertes en la normativa
reguladora de les obligacions de facturació, o que continguin preus per serveis o treballs no
contractats, o sense incloure la referència comptable esmentada, es retornaran al contractista
amb l’advertiment que s’interromp el còmput a efectes de pagament.

Vuitè. Modificació del contracte

Supòsits de modificacions:

1.La variació de calendaris, horaris de lloc de celebració Saló de Nadal.
2. L'increment del número de participants.


Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació : El
10%.

Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als
contractistes i s'han de formalitzar conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP.

Novè. Resolució del contracte

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en els articles 211, 212 i
313 de la LCSP, així com per l’incompliment de les obligacions declarades essencials.

La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista mitjançant procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del
RGLCAP en què es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes previstos als articles 213 i
313 de la LCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP.

La resolució del contracte per culpa imputable al contractista comportarà la confiscació de la
garantia.

Desè. Termini de garantia
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El termini de garantia serà de 2 mesos a comptar des de la data de finalització del contracte.

Es procedirà a la cancel·lació o la devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació
del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista.

Onzè. Liquidació del contracte

Finalitzat el contracte, el tècnic responsable del contracte redactarà un informe sobre l'estat
dels treballs. Si és favorable, el contractista quedarà rellevat de qualsevol responsabilitat i es
procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau,
al pagament de les obligacions pendents que resultin de la liquidació, que s’hauran d’abonar a
la part creditora en el termini de seixanta dies (60).

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.

Dotzè. Notificacions i utilització dels mitjans electrònics

D’acord amb la LCSP, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya i la Llei 39/2005, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant
la vigència d’aquest contracte entre les empreses licitadores i contractistes i l’Ajuntament de
Roses, es realitzaran amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, amb els licitadors i
contractistes que tinguin la condició de persona jurídica.

Tretzè. Jurisdicció competent
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, se signa electrònicament

