A Esplugues de Llobregat,

D’una part, la Sra. Pilar Díaz Romero, en qualitat d'Alcaldessa-Presidenta 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
D'altra part, el senyor Pablo Castellet Cabañas titular del DNI número
46827424E, en representació de BOSSBROTHERS SENSIBILIZACIÓN 3.0
S.L., amb NIF número B-66483579 i amb representació atorgada en data 26 de
febrer de 2015 davant del Notari Sr. Mariano Gimeno V. Gamazo en escriptura
de poder núm. 230, i domicili al carrer González Tablas núm. 13 de Barcelona.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per
formalitzar el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient i els plecs de condicions econòmic-administratives i
tècniques del contracte relatiu al servei de de planificació i execució de tallers
formatius i activitats educatives en l’àmbit de l’educació per a la ciutadania
global i la justícia social, adreçats a l’alumnat dels centres educatius
d’Esplugues de Llobregat, van estar aprovats per Decret d’alcaldia de data 4 de
febrer de 2022, amb un pressupost màxim de 43.860,80 €, exempts d’IVA
d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/92 de 28 de desembre de l’impost sobre el
valor afegit i a càrrec de la partida pressupostària número 17 32700 22699
Activitats Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, amb la següent
distribució pressupostària.
IMPORT
IMPORT
TOTAL
PRESSUPOST
IVA
PRESSUPOST
LICITACIÓ
(EXEMPT) DE LICITACIÓ
(IVA EXCLÒS)
Març-desembre
2022 *
Gener - juny 2023
TOTAL

25.122,80 €

-

25.122,80 €

18.738,00 €
43.860,80 €

-

18.738,00 €
43.860,80 €

* Juliol i agost sense servei
Segon.- Prèvia la tramitació del procediment oportú i la recalendarització de
les activitats fins a 31 de desembre de 2022 sense modificació de despesa,
s’ha adjudicat el contracte mitjançant Decret d’alcaldia número de data d’abril
de 2022 a la licitadora BOSSBROTHERS SENSIBILIZACIÓN 3.0 S.L, amb

NIF número B-66483579, per un màxim anual total de 38.428,76 €, exempts
d’IVA d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/92 de 28 de desembre de l’impost
sobre el valor afegit amb la següent distribució pressupostària amb càrrec a la
partida núm. 17 32700 22699 2 Activitats Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament,
IMPORT
DESPESA

IVA
EXEMPT

TOTAL

abril/desembre de 2022 *

22.011,41€

--

22.011,41 €

Gener-juny 2023

16.417,35 €

--

16.417,35 €

TOTAL

38.428,76 €

--

38.428,76 €

*Juliol i agost sense servei.
No obstant, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del
contracte per l’any 2023 i a l’aprovació definitiva dels corresponent
pressupostos.
Tercer.- Per respondre del compliment d’aquest contracte l’adjudicatària ha
constituït a favor de l'Ajuntament una fiança per import de 1.921,44 € en temps
i forma mitjançant transferència bancària.
Quart És normativa aplicable la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, mitjançant 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 la seva normativa de desplegament; el
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública; i la resta de normativa legal aplicable.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

Primera.- Objecte i característiques del contracte.
La realització del servei de planificació i execució de tallers formatius i activitats
educatives en l’àmbit de l’educació per a la ciutadania global i la justícia social,
adreçats a l’alumnat dels centres educatius d’Esplugues de Llobregat en el
període que va d’abril de 2022 a juny de 2023.

Segona.- Subjecció als plecs de condicions reguladors de la contractació
L’adjudicatària resta sotmesa a les determinacions dels plecs de condicions
reguladors de la contractació.

Tercera.- Preu del contracte
El preu total del contracte, és de 38.428,76€, exempts d’IVA d’acord amb
l’article 20 de la Llei 37/92 de 28 de desembre de l’impost sobre el valor afegit,
d’acord amb la següent distribució plurianual.
IMPORT
DESPESA

IVA
EXEMPT

TOTAL

abril/desembre de 2022 *

22.011,41 €

--

22.011,41 €

Gener-juny 2023

16.417,35 €

--

16.417,35 €

TOTAL

38.428,76 €

--

38.428,76 €

* Juliol i agost sense servei.
Partida pressupostària núm. 17 32700 22699 Activitats Solidaritat i Cooperació
al Desenvolupament.

Cinquena.- Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.

Sisena.- Durada del contracte
D’abril de 2022 fins a juny .de 2023, amb possibilitat de pròrroga d’un any.

Setena.- Forma de pagament
El contractista presentarà factures mensuals en els mesos de servei, que serà
abonades, prèvia comprovació per part dels serveis tècnics municipals.
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 factura electrònica 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 tota factura electrònica la identificació dels centres gestors destinataris es
farà mitjançant els següents codis DIR3:
OFICINA CONTABLE - Intervenció - LA0003332
ÓRGANO GESTOR - Junta de Govern Local - LA0003333
UNIDAD TRAMITADORA - Serveis a les Persones - LA0003351

Vuitena.- Crèdit pressupostari
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb
càrrec a la partida pressupostària núm. 17 32700 22699 Activitats Solidaritat i
Cooperació al Desenvolupament,, 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.

Novena .- Modificació del contracte
Les recollides als supòsits previstos als art. 203 a 207 de la LCSP per raons
d’interès públic i als motius recollits l’apartat nº dels plecs de condicions
tècniques particulars i les recollides a l’apartat 5.4 dels plecs de condicions
tècniques particulars de la contractació fins a un màxim del 20% del pressupost
.

Desena.- Obligacions de l’empresa adjudicatària
•

Percebre el preu del contracte, d’acord amb el compliment del servei. La
contractista executarà el servei al seu risc i ventura, sense ser susceptible
de reequilibrament econòmic financer per part de la Corporació local,
d’acord amb la naturalesa pròpia dels contractes administratius de servei
que regula la LCSP.

•

Prestar el servei en el termini essencial previst en aquest Plec i en els
Plecs de prescripcions tècniques particulars.

•

Aportar els mitjans personals i tècnics necessaris per a la perfecta
realització del servei objecte del contracte. Atès que aquest plec de
condicions estableix com a criteris de selecció l’experiència i formació de
les persones que de forma efectiva hagin de prestar el servei, serà
obligació essencial de l’empresa contractista prestar el servei amb
persones professionals que reuneixin, com a mínim, els mateixos requisits
d’experiència i formació que la persones proposades inicialment i que hagin
permès l’obtenció d’una determinada puntuació en aquests criteris.
Aquesta obligació té caràcter essencial i el seu incompliment pot comportar
la resolució del contracte per causa imputable a la contractista.

•

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.

•

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.

•

Permetre i facilitar les inspeccions que disposi l’Ajuntament en relació amb
l’evolució 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.

•

Aportar, juntament amb la certificació dels treballs objecte del contracte,
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.

•

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 del servei objecte del contracte.

•

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.

•

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 i d’acord amb allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals

•

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 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals .En qualsevol
cas, l’empres contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes
i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització
expressa de l'òrgan competent. 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.

•

De conformitat amb el que s'estableix en l'Article 13 del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i en l'article 11 de la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, totes dues parts queden informades i
reconeixen que és requisit necessari el tractament de dades personals de
contacte per al desenvolupament de la relació contractual establerta, ja que
en cas contrari, no podrà dur-se a terme l'execució d'aquest. Aquestes
dades seran conservades fins a la finalització del contracte, o en els
períodes legalment establerts. Aquestes dades podran ser comunicades a
bancs i entitats financeres, per a la gestió de cobraments i pagaments, i a
les Administracions Públiques en els casos previstos en la Llei. En
qualsevol cas, les dades no seran transferides internacionalment. Les parts
tenen dret a accedir a les seves dades personals; sol·licitar la rectificació
de les dades inexactes; sol·licitar la seva supressió; oposar-se o limitar el
tractament; o sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per realitzar
aquests tràmits pot dirigir-se a un Punt d’Atenció Ciutadana (PAC) de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues Llobregat indicant quin
dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat dels
dades) i adjuntant una còpia del seu DNI o bé exercir aquests drets a
través del Portal de la Ciutadania. Així mateix, tindran dret a presentar una
reclamació davant la L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

•

Facilitar a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la informació establerta
per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida
d’acord amb la normativa vigent.

•

Complir amb tots els protocols relatius a l’eventual situació sociosanitària
per la pandèmia COVID-19 o qualsevol altra circumstància en que fos
necessari.

Onzena.- Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, entre les quals hi ha l’incompliment de la obligació
principal del contracte, les següents:
-

L’incompliment de l’horari i calendari de prestació del servei establert al plec
de condicions tècniques particulars.

-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
a contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

Dotzena.-Compromís d’execució
L’adjudicatària BOSSBROTHERS SENSIBILIZACIÓN 3.0 S.L., amb NIF B66483579, i en el seu nom el Sr. Pablo Castellet Cabañas, titular del DNI
número 46827424E, es compromet a l’execució del contracte relatiu al servei
amb estricta subjecció als plecs de condicions i a la seva oferta.
La contractista presta la seva conformitat als plecs de clàusules administratives
i tècniques que regeixen aquest contracte, signant un exemplar que s'uneix; i
es sotmet per a tot allò que no es trobi establert en ells a la normativa aplicable.
I a efectes de constància de tot el que s'ha convingut, es signa aquest
contracte, en la data que consta a la signatura electrònica.

Pilar Díaz Romero
L'alcaldessa

Pablo Castellet Cabañas
BOSSBROTHERS
SENSIBILIZACIÓN 3.0 S.L.

En dono fe,

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

