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CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
DEL SER VEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC DEL SERVEI
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES
DONES I DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL LGTBI, DE
L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS (LOT 2)

D'una banda, la senyora Maria Miranda Cuervas, Alcaldessa-Presidenta, de l'Il·lm. Ajuntament
de Castelldefels amb CIF número P0805500F i domicili a la pl. de l’Església, 1 de Castelldefels
(Barcelona), actuant en el seu nom i representació.
I d'una altra banda, la senyora Júlia Humet Ribas amb núm. de DNI
en nom
i representació de l'empresa NÈMESI ADVOCADES I ASSESSORES, SLP, amb CIF núm. B6751482 i
domicili social a carrer Balmes 205, 3er 2ª de Barcelona (08006), en la seva qualitat
d’administradora, segons l’escriptura de constitució de societat limitada professional, atorgada
davant del Notari del Il·lustre Col·legi de Catalunya, el senyor Juan Antonio Andújar Hurtado, el
dia 7 d’octubre de 2019 i amb el número de protocol 2985.

Actua com a fedatària la Sra. Tatiana Mansilla Benito en la seva condició de Secretària
municipal accidental de l’Ajuntament de Castelldefels, de conformitat amb l’establert a
l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessàries per
formalitzar el present contracte administratiu de serveis, als efectes del que manifesten els
següents

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- En data 28 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va APROVAR l’expedient de
contractació relatiu al servei d’assessorament jurídic del servei d’informació i atenció a les
dones i servei d’atenció integral LGTBI, de l’Ajuntament de Castelldefels.
II.- Aquesta aprovació també va implicar l’aprovació de la despesa respecte de l’any 2021,
prèviament fiscalitzada per la Intervenció municipal, per un import màxim de 13.213,20 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 91/2312/2269900/AREA27 projecte
ESP_PIO_0007, en la qual hi ha crèdit adequat i suficient segons s’acredita amb la certificació
incorporada a l’expedient.
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici futur autoritzin els respectius
Pressupostos municipals.
III.- En data 23 de juny de 2021 per Decret per avocació de l’Alcaldessa es va ADJUDICAR
l’esmentat contracte a l’empresa NÈMESI ADVOCADES I ASSESSORES, SLP.

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Primera.- Aquest contracte de serveis té per objecte donar informació i assessorament jurídic
especialitzat a persones usuàries dels serveis PUNT SAI - LGTBI que estiguin patint o hagin
patit situacions de violència o amb necessitats d’orientació jurídica (lot 2).
Segona.- La senyora Júlia Humet Ribas, en representació de l’empresa NÈMESI ADVOCADES I
ASSESSORES, SLP, es compromet a la realització del contracte amb estricta subjecció al plec de
clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i a l’oferta presentada;
s’adjunta un exemplar de cadascun d’aquests documents.
Tercera.- El preu de l’adjudicació del contracte es fixa en 4.695,60 euros, IVA exclòs.
Quarta.- El contracte entrarà en vigor en data 1 de setembre de 2021, tindrà una durada de dos
anys essent possible la seva pròrroga fins a un màxim de dos anys més.
Aquest acord de pròrroga serà obligatori per l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a
mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga
corresponent.
Cinquena.- NÈMESI ADVOCADES I ASSESSORES, SLP.es compromet a realitzar la prestació del
servei amb les següents especificacions:
-

Adscripció al contracte de personal amb entre 3 i 5 anys d’experiència acreditada
realitzant les tasques especificades al plec de prescripcions tècniques.
Realització de més de 20 hores de servei d’acompanyament presencial
Realització de més de 20 hores de formació i sensibilització
Participació en 5 o més intervencions en programes dels mitjans de comunicació local
mitjançant entrevistes o altres formats.
Redacció de 6 o més articles i continguts informatius i/o de sensibilització en matèria de
visió de gènere i prevenció de violència masclista, per incorporar a la web municipal, a
xarxes, etc.

Sisena.- Per respondre del compliment d’aquest contracte, es constituirà a favor d’aquesta
Administració Local, una garantia definitiva mitjançant retenció en el preu per import de 234,78
euros, segons declaració responsable de l’empresa. L’import total d’aquesta serà retingut del
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la
totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el
següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
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Setena.- Les factures seran abonades al següent número de compte IBAN facilitat per l’empresa
adjudicatària:
. Qualsevol modificació del número de compte IBAN
haurà de ser notificat per l’empresa contractista a través del seu representant legal. En cas
contrari, es continuaran abonant les factures al número de compte IBAN que consta en el
present contracte.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte, de tot el qual se'n dóna fe,
per mi, la Secretaria accidental.

L’Alcaldessa-Presidenta,

L’empresa contractista,

La Secretaria accidental,

