CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN
LA DINAMITZACIÓ I COMUNICACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA ASSOCIAT A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR
URBANÍSTIC BIOPOL - GRANVIA AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT (EXP. CS25/2021)

L’Hospitalet de Llobregat, 11 de gener de 2022

A l’Hospitalet de Llobregat, a 11 de gener de 2022

ES REUNEIXEN
D'una part, el Sr. Raúl Alvarín Álvarez, director del Consorci per a la Reforma de la Granvia a
l’Hospitalet de Llobregat (en endavant CRGV), qui actua en nom i representació d’aquest
organisme, domiciliat al carrer de les Ciències, 69 de l’Hospitalet de Llobregat, amb CIF P0800110-I, segons facultats delegades per acord del Consell General de data 29 de juny de
2018.
I de l'altra, la Sra. Helena Cardona Tamayo, major d’edat, amb DNI núm.
, qui actua en
nom i representació de l’ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE, entitat domiciliada a (08037)
Barcelona, carrer Indústria, 10, i amb NIF G-65727901, en virtut del seu càrrec de presidenta
pel qual fou nomenada per un període fins el 21 de març de 2024 i que manifesta segueix
vigent. L’ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE consta inscrita amb el núm. 47600 de la secció 1a de
la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Les persones compareixents es reconeixen la capacitat legal necessària per al present
atorgament i, tal com intervenen
EXPOSEN
I.- El CRGV va procedir a licitar, mitjançant procediment obert, la contractació del servei
consistent en la dinamització i comunicació del procés de participació ciutadana associat a la
redacció del Pla director urbanístic Biopol - Granvia al municipi de l’Hospitalet de Llobregat
(Exp. CS25/2021), publicant-se el corresponent anunci de licitació en la plataforma electrònica
de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i en el perfil de contractant del CRGV.
II.- Per Resolució del director del Consorci, amb el vist i plau de la Comissió Delegada, núm.
52/2021, de data 30 de desembre de 2021, es va adjudicar el contracte per a la prestació del
servei consistent en la dinamització i comunicació del procés de participació ciutadana associat
a la redacció del Pla director urbanístic Biopol - Granvia al municipi de l’Hospitalet de Llobregat
(Exp. CS25/2021), a l’entitat ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE per un import de 25.703,23 € (vinti-cinc mil set-cents tres euros amb vint-i-tres cèntims), més 5.397,68 € (cinc mil tres-cents
noranta-set euros amb seixanta-vuit cèntims) d’IVA, d’acord amb la proposta presentada per
aquesta empresa.
III.- Que l’entitat ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE ha acreditat davant l’òrgan de contractació del
CRGV la seva capacitat i personalitat jurídica per contractar i obligar-se i, en especial, per a
l’atorgament del present contracte i ha aportat la documentació requerida per a la formalització
del contracte.
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IV.- Que l’entitat ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE manifesta comptar amb els mitjans tècnics i
humans necessaris per a desenvolupar tots aquells treballs objecte d’aquest contracte.
V.- Que d’acord amb les anteriors manifestacions el CRGV convé amb l’entitat ASSOCIACIÓ
EQUAL SAREE el present contracte de serveis, amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES

1.- OBJECTE.
1.1.- L’objecte del contracte el constitueix la realització del servei consistent en la dinamització
i comunicació del procés de participació ciutadana associat a la redacció del Pla director
urbanístic Biopol - Granvia al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
1.2.- L’esmentat servei serà desenvolupat sota la direcció i control del CRGV, d’acord amb les
especificacions i en els termes establerts en aquest contracte i en la documentació que
s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual l’ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE
manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament.
1.3.- Amb aquesta finalitat s’inclouen com a part integrant del present contracte, degudament
identificats per les parts, els annexes següents:
a.- Plec de clàusules administratives particulars.
b.- Plec de prescripcions tècniques.
c.- Oferta econòmica presentada per l’ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE.
d.- Programa de treball.
1.4.- La Sra. Cardona, en la representació que ostenta de l’ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE,
declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present contracte, amb total
compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentació
contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà a la Direcció del CRGV, i
per l’import que es detalla en el punt 2.1 d’aquest document.
2.- PREU
2.1.- El preu a abonar al contractista es fixa en la quantitat de 25.703,23 € (vint-i-cinc mil setcents tres euros amb vint-i-tres cèntims), al qual s’afegirà l’IVA corresponent.
L’import consignat abasta, sense que la relació sigui limitativa, sinó merament enunciativa:
-

La completa realització dels treballs contractats.
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-

Els sous, plus i dietes del personal adscrit a l’execució del contracte.

-

Les despeses generals, d’empresa i benefici industrial de la contractista adjudicatària.

-

Assegurances de tota mena.

-

Impostos (no inclòs l’IVA).

3. TERMINI
La durada del contracte és de nou (9) mesos a comptar des del dia d’avui, data d’inici de la
prestació del servei.
4. PROGRAMA DE TREBALL
En la Resolució d’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació va aprovar el programa de
treball presentat per l’ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE, al qual s’ajustarà la prestació del servei.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte en el lloc i data indicats
a l'encapçalament.

Signat: Raúl Alvarín Álvarez
CRGV

Signat: Helena Cardona Tamayo
ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE
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