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REUNITS

D’una part, la Sra. Pilar Díaz Romero, Alcaldessa de l’Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat, i en representació del mateix, assistida en aquest acte pel Sr. Pedro
Carmona Pérez, Secretari de la Corporació, i

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
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D'altra part, el Sr. Isidre Farrés Farré amb DNI número 40973049K en representació
de NICE MOMENTS FACTORY S.L. amb NIF número B55744650, i domicili a Calafell,
a la Plaça de l’estació núm.2 ; representació atorgada per acta notarial davant la
Notaria Maria Pilar Latorre Guillorme en data 10 de gener de 2019.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar
el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació i els Plecs de condicions administratives i
tècniques de la contractació relativa a la gestió del servei públic “Casal d’Estiu,
Espluestiu (infants i adolescents) d’Esplugues de Llobregat, 2022 “, es van aprovar
per la Junta de Govern Local en sessió del dia 25 de febrer de 2022, amb un import
màxim anual de 81.418,00 €, consistent en l’aportació municipal ordinària de
68.418,00 € IVA inclòs i 13.000,00 € corresponents a l’aportació municipal pe
despeses de monitor d’infants i adolescents amb necessitats especials, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 20.33700.22799 Servei casals d’estiu del pressupost
municipal.

ANY 2022
VALOR
IVA 10%
IMPORT
Servei efectiu de 23 de juny fins ESTIMAT
TOTAL
29 de juliol
Aportació municipal serveis bàsics
62.198,18 €
6.219,82€ 68.418,00 €
Aportació municipal monitors infants 11.818,18 €*
i adolescents NEE
TOTAL
74.016,36 €

1.181,82€

13.000,00 €*

7.401,64€

81.418,00 €

*no subjecta a baixa de licitació.
Segon.- Prèvia la tramitació del corresponent procediment de licitació, mitjançant
acord de la junta de govern de 6 de maig de 2022 es va adjudicar el contracte a la
licitadora NICE MOMENTS FACTORY S.L amb NIF número B55744650 per un import
anual màxim de 57.798,00 € IVA inclòs. A aquest import caldrà afegir els 13.000,00 €
IVA inclòs en concepte d’aportació municipal no subjecta a licitació per a les despeses
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derivades de la contractació de monitors/tores per infants amb necessitats especials,
que fan un import màxim total de 70.798,00€ IVA amb càrrec a la partida
pressupostària núm. 20.33700.22799 servei casal d’estiu de l'exercici 2022.
Tercer.- Per respondre del compliment d’aquest contracte l’adjudicatària ha constituït
a favor de l'Ajuntament una fiança per import de 2.627,18 € mitjançant ingrés en
compte corrent de la corporació local.
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Quart.- És normativa aplicable 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; la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril i, en el seu defecte, les normes de contractació del dret privat.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

Primera.- Objecte del contracte
L'objecte del contracte és la prestació del servei dels Casals d’estiu i Casal Jove
Espluestiu d’Esplugues de Llobregat per l’any 2022
Segona.- Subjecció als plecs de condicions reguladors de la contractació
El desenvolupament de la prestació objecte del contracte es durà a terme amb
subjecció a les condicions establertes en els Plecs tècnics i administratius aprovats
per la Junta de Govern Local
Tercera.- Finançament del servei
El finançament del contracte, tal i com està establert als punts 3.1.a 3.4 plecs
administratius ve determinat de la següent manera:

a) Aportació municipal màxima:
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PERÍODE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

2022

Juny/desembre
(servei efectiu 23
juny/31 juliol)

20.33700.22799
servei casal d’estiu.

2022

Juny/desembre
(servei efectiu 23
juny/31 juliol

20.33700.22799
servei casal d’estiu

IMPORT
SENSE IVA
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IVA
(10%)

IMPORT
TOTAL
57.884,68 €

11.818,18 €
Aportació
municipal
despeses
monitors NEE
No subjecta a
licitació.

13.000,00 €

b) Ingressos obtinguts per les quotes dels serveis bàsics ( de 9 a 14 hores ):
En les condicions i tarifes establertes als plecs de condicions administratives
particulars.
c) Ingressos obtinguts per les quotes de les activitats complementàries (Acollida
matí, menjador i activitats de tarda):
En les condicions i tarifes establertes als plecs de condicions administratives
particulars.
Quarta.- Aplicacions pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva amb càrrec a la partida
20.33700.22799 Servei casals d’estiu del pressupost municipal de 2020, tot d'acord
amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Cinquena.- Revisió de preus
S’exclou la revisió de preus durant tota l’execució de la prestació de l’objecte del
servei, incloses les seves pròrrogues, d’acord amb l’article 89.3 del Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, ateses les característiques del present contracte,
tenint en compte el context econòmic actual i la necessitat de reducció de la despesa
pública, provocat per les restriccions incloses a la normativa d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Sisena.- Vigència
La vigència del contracte s’estendrà des de la seva formalització i fins al 31 de
desembre de 2022
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La data de prestació efectiva del servei, és a dir, dels Casals d’estiu i Casal Jove
s’estableix des del 23 de juny i fins al 31 de juliol de 2022 .
L’establiment del termini de la concessió s’entén, en qualsevol cas, sens perjudici de
la facultat municipal d’acordar el rescat o declarar la seva extinció per causa imputable
a l’empresa concessionària, de conformitat amb allò que preveuen el present plec i la
legislació general d’aplicació a la concessió.
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Setena.- Pròrroga.
El contracte es podrà prorrogar per una altra edició que tindria lloc l’any 2023 en les
mateixes condicions bàsiques establertes per a l’edició de l’exercici 2022, restant
pendents de determinar les dates de la seva efectiva realització; així com la necessitat
de mantenir les condicions de prestació derivades de la crisi sanitària provocada pel
COVID-19, o d’ajustar-les a la situació sanitària existent en aquest moment. La
sol·licitud de pròrroga s’haurà de fer efectiva abans del 31 de desembre de 2022
Vuitena.- Modalitat de la gestió. Principi de risc operacional
La contractació de la gestió del present servei públic adoptarà la modalitat de
concessió de gestió de servei, fet pel qual l’empresari o empresària gestionarà el
servei en règim de risc operacional i aportarà els mitjans personals i tècnics
necessaris.
La concessió serà a compte i risc de l’empresa concessionària, que assumeix la
responsabilitat civil, laboral i fiscal que es derivi de la gestió del servei, en la part que
li correspon.
La contractista ha de respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei
respecte la part que gestioni. En particular, l’empresa adjudicatària serà responsable
de qualsevol dany i/o perjudici sobre bens i/o persones de titularitat municipal o de
tercers, en execució del contracte. A aquests efectes, tindrà contractada la
corresponent pòlissa de responsabilitat civil.
L’empresa concessionària haurà de tramitar al seu càrrec totes les autoritzacions i
legalitzacions que exigeixi el compliment del servei l’objecte de la concessió .
Novena .- Obligacions generals de l’empresa concessionària
L’empresa concessionària queda subjecta a les obligacions pròpies del contracte de
gestió de servei públic regulat a la Llei de Contractes del Sector Públic, i al Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i, en particular, a
les obligacions següents:
• Començar a prestar el servei en el termini previst en aquest Plec.
• Prestar el servei amb la continuïtat i regularitat acordada per l'Ajuntament.
• El contractista ha d’admetre qualsevol usuari que acompleixi els requisits
establerts legals, ja sigui generals o específics, en la utilització del servei.
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• Aportar els mitjans personals i tècnics necessaris per a la perfecta realització
dels serveis objecte de la concessió.
• Actuar en tot moment d’acord amb les indicacions i les observacions de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre el funcionament del servei.
• Complir els reglaments, les ordenances i els edictes que aprovi l’Ajuntament
quant a la seguretat i higiene en els edificis d’utilització pública i en qualsevol
matèria que els sigui d’aplicació.
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• Respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei, llevat que
s’hagin produït per actes realitzats en compliment d’una clàusula imposada per
la Corporació amb caràcter ineludible.
• No alienar béns ni serveis que hagin d'ésser revertits a l'Ajuntament a
l’acabament de la concessió, ni gravar-los.
• Informar a l'Ajuntament del funcionament del servei, així com dels comptes
d'explotació i de la situació patrimonial en relació amb la gestió del servei. En
el cas que l’objecte social del concessionari abasti altres activitats, l’empresa
adjudicatària haurà de portar una comptabilitat separada per a l’explotació del
servei.
• Altres obligacions derivades de l'exercici de les potestats que corresponen a
l'Administració, i totes les que es derivin dels arts. 248 a 251 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis de les Entitats Locals.
• Conservar en perfecte estat les instal·lacions i béns objecte de la concessió,
destinant-les exclusivament a l’ús estipulat.
• Permetre i facilitar les inspeccions que disposi l’Ajuntament dels treballs,
materials i equips.
• Con a norma general, restarà obligat al compliment de les disposicions vigents
en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball,
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria
mediambiental.
• Complir les disposicions legals en matèria laboral, les de previsió de la
Seguretat Social i les de seguretat i salut en el treball, en tots els seus aspectes.
La Corporació contractant resta exempta de qualsevol responsabilitat per
l’incompliment de les esmentades normes i altres infraccions de caràcter laboral
en què incorri el concessionari o concessionària. La infracció de la legislació
sobre Seguretat Social, relacions laborals i dels convenis col·lectius, constituirà
causa d’extinció de la concessió per incompliment de l’objecte del contracte.
• El concessionari o concessionària juntament amb les certificacions mensuals
de la quantitat d’hores dels serveis realitzats, adjuntarà la documentació
corresponent dels TC1 i TC2 que en cada cas correspongui, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb
la Seguretat Social.
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• En cap cas, l’empresa adjudicatària no podrà subcontractar cap feina
continguda en el contracte, sense el coneixement i l’aprovació per escrit de
l’Ajuntament.
• Sufragar les despeses següents:
-

Les de caràcter tributari que es desprenguin de l’activitat desenvolupada.

-

Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta
gestió de tots els serveis educatius descrits.
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• Complir estrictament amb allò que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de Prevenció de Riscos Laborals i les seves disposicions de desenvolupament
o complementàries, i quantes altres normes, legals o convencionals, continguin
prescripcions relatives a l’adopció de mesures preventives en l’àmbit dels
serveis a prestar o susceptibles de produir-les.
• Complir rigorosament amb les prescripcions que estableixi el Pla de Seguretat
i Emergència de l’equipament en compliment del que estableix la normativa
vigent i qualsevol altra normativa relacionada amb la seguretat i/o emergència
de l’equipament.
• En compliment del deure de protecció del contractista haurà de garantir la
seguretat i salut dels treballadors i treballadores al seu servei en tots els
aspectes relacionats amb el seu treball. A aquests efectes, en el marc de les
seves responsabilitats, l’empresari o empresària realitzarà la prevenció de
riscos laborals per a la seguretat i salut dels treballadors o treballadores i
mitjançant la constitució d’una organització i mitjans necessaris, tot això en els
termes que estableix l’esmentada Llei 31/1995.
• Respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut
a l’execució del contracte. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de
cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència.
• Complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a
l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament
de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de
desembre. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués
accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal,
l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i
informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l'activitat o servei prestat.
• Col·laborar en totes aquelles activitats municipals adreçades a la ciutadania, a
sol·licitud de l’Ajuntament.
• Presentar al finalitzar l’activitat i fins 31 de desembre una Memòria anual
d’activitats i gestió.
• L’empresa contractista s’obliga al compliment d’aportar, respecte del personal
contractat, els certificats d’antecedents penals en el que s’acrediti no haver
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual,
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exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de
menors, així com per tracta d’éssers humans; tal i com es disposa en la Llei
26/2015., de 28 de juliol, publicada al BOE en data 29 de juliol de 2015, que
modifica l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció
jurídica del menor.
Desena.- Drets de l’empresa concessionària
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Són drets de l’empresa concessionària:
• Percebre la retribució econòmica establerta per la concessió del servei.
El pagament de l’aportació municipal final, aplicat pel percentatge de baixa, es
realitzarà per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, es farà prèvia la liquidació dels
serveis prestats en els terminis establerts en l’article 198.4 de la LCSP, sens perjudici
que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat
a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té
les competències en matèria de comptabilitat.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els següents codis DIR3:
-

Oficina comptable: LA 0003332

-

Òrgan gestor: Junta de Govern Local LA 0003333

-

Unitat tramitadora: Serveis a les Persones LA 0003351

• Utilitzar els béns de domini públic necessaris per a la prestació del servei.
Onzena.- Potestats de l’Ajuntament
L’Ajuntament té les potestats següents:
• Ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi, de la
mateixa manera que quan gestiona directament un servei i, entre d’altres, la
variació de la qualitat, la quantitat, els temps o el lloc de les prestacions en què
consisteixi el servei.
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• Dictar les normes d’ús que siguin necessàries.
• Fiscalitzar la gestió de l’empresa concessionària. A aquest efecte, l’Ajuntament
pot inspeccionar el servei i les seves instal·lacions, la documentació
relacionada amb l’objecte de la concessió i dictar les ordres per mantenir o
restablir la prestació corresponent.
• Les tasques de supervisió i inspecció del compliment del contracte
correspondran al personal tècnic adscrit al Departament de l’Ajuntament.
• Imposar a l’empresa concessionària les sancions pertinents per raó de les
infraccions que hagi comès en la prestació del servei.
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• Rescatar la concessió.
• Suprimir el servei, d’acord amb el procediment legalment establert.
• Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament jurídic
i en el present plec de clàusules.
Dotzena.- Deures de l’Ajuntament
L’Ajuntament ha de:
• Atorgar a l’empresa concessionària la protecció adequada per a què pugui prestar
el servei degudament.
• Intervenir amb la seva autoritat perquè sigui respectat el dret de l’empresa
concessionària.
• L’Ajuntament és titular de les potestats d’interpretació, modificació i resolució del
contracte, sens perjudici de les altres que la legislació li atribueixi i de la potestat
d’inspecció i control de l’execució del servei.
•
• Fer efectiu el pagament de les aportacions indicades com a part del preu del
contracte, d’acord amb l’execució del servei.
•
• Assumir les despeses del manteniment correctiu, del preventiu i del manteniment
derivat de la modificació de disposicions jurídiques dels espais i instal·lacions
adscrits a la concessió.
•
• Assumir les despeses derivades dels serveis d’aigua, gas, electricitat, quota
d’abonament i consum del servei telefònic directament relacionades amb el servei
objecte del contracte

Tretzena.- Intervenció del servei
Si de l’incompliment del contracte per part de l’empresa adjudicatària se’n deriva una
pertorbació del servei o es produeix una lesió als interessos públics l’Ajuntament podrà
optar entre resoldre el contracte o intervenir el servei fins que aquestes causes
desapareguin.
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La intervenció del servei té caràcter sancionador quan suposi una reacció enfront d’un
incompliment greu imputable a l’empresa concessionària. No tindrà aquest caràcter
sancionador quan el servei sigui pertorbat per causes fortuïtes o de força major que
l’empresa concessionària no pugui superar pels seus propis mitjans.
El procediment per portar a terme la intervenció del servei, els seus efectes i la seva
duració es regiran pel que estableixen els articles 255 i següents del ROAS.
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El període màxim de la intervenció del servei no pot excedir, en tot cas, de 6 mesos.
Intervenció parcial. La demora superior a 15 dies en el compliment de les obligacions
laborals de l’empresa concessionària habilitarà l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
per intervenir totalment o parcial la gestió del servei. La intervenció parcial de la gestió
per aquesta causa podrà instrumentalitzar-se mitjançant pagament directe de les
retribucions, indemnitzacions i quotes de la Seguretat Social, que es repercutirà a
l’empresa concessionària per descompte sobre la contraprestació, per incautació de
la garantia o per via de constrenyiment.
Catorzena.- Rescat de la concessió
La concessió també es pot extingir abans del venciment del termini estipulat de
manera unilateral, quan concorri alguna circumstància d’interès públic, tot assumint la
gestió directa del servei l’Ajuntament per sí mateix o per mitjà d’un ens dependent.
Els efectes i el procediment per declarar el rescat se subjecten al que estableixen els
articles 264 i 265 del ROAS.
Quinzena.- Resolució del contracte
Les causes de resolució del contracte seran les previstes a 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; i als articles 241 i 260 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats
Locals; amb els efectes previstos als articles 225 i 288 del T.R.L.C.S.P. i article 261
del Decret 179/1995, de 13 de juny. A més a més, també son causes de resolució del
contracte les següents:
a) La demora en l’inici de les prestacions.
b) L’abandonament de la prestació del servei.
c) La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada pel que fa a la prestació del
servei.
d) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
e) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions.
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f) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest
plec.
g) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials de forma reiterada.
h) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
A més a més, podrà donar lloc a l’extinció de la concessió per causes imputables a
l’empresa concessionària l’existència de qualsevol de les infraccions qualificades com
a molt greus. Aquest tipus d’extinció produirà els efectes que estableix l’article 261.3
del ROAS.
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Setzena.- Deure de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual
tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
L’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i
designada per aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21
de desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués
accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els
exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
Dissetena.- Compromís d’execució.
La contractista es compromet a l’execució de la gestió del servei, amb estricta
subjecció als Plecs de condicions, a la seva oferta i al present contracte, inclusió feta
de l’addenda a la que s’ha fet referència a la clàusula segona d’aquest document.
Una copia íntegra dels Plecs de condicions tècniques i administratives, degudament
signats per l’empresa contractista s’incorporen al present contracte.
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La contractista presta la seva conformitat als plecs de clàusules administratives i
tècniques que regeixen aquest contracte; i es sotmet per a tot allò que no es trobi
establert en ells a la normativa aplicable.
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I a efectes de constància de tot el que s'ha convingut, es signa aquest contracte per
duplicat, al lloc al principi esmentat en la data que consta a la signatura electrònica.

Pilar Díaz Romero
L'alcaldessa

Isidre Farrés Farré
NICE MOMENTS FACTORY S.L.

En dono fe,

Pedro Carmona Pérez
Secretari de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
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