GENERALITAT DE CATALUNYA

REUNITS
D’una part, el senyor Albert Castellanos i Maduell, Secretari general del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest acte
per delegació del Conseller atorgada per la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC
7873, de 13 de maig de 2019.
D’altra part, el senyor Manuel Tena Guisado amb NIF núm. 37368604K, actuant per si sol en
nom i representació de l’empresa AUTOCARES IZARO, SA NIF A08947715 domiciliada al
carrer Mare de Deu de Port, 153, de Barcelona -08038-, segons escriptura de poders atorgada
davant el notari senyor Miguel Tarragona Coromina el 28 de desembre de 2017 amb el seu
número de protocol 3848.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- L’expedient de contractació per a la prestació del servei de transport destinat al
personal del complex del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, ubicat al carrer
Foc, 57, de Barcelona, per a l'any 2021, va ésser aprovat per resolució de 10 de desembre de
2020.
Segon.- La contracció de la despesa que es derivi d’aquest contracte serà a càrrec de
l’aplicació pressupostària DD.03.01 D/223000100/1210 dels pressupostos del Departament.
La fiscalització prèvia ha estat realitzada per un valor estimat del contracte de 213.640,01€
IVA exclòs.
Tercer.- La celebració d’aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per
sengles resolucions de 24 de novembre de 2020 i 8 de març de 2021, respectivament.
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte.
L’empresa AUTOCARES IZARO, SA, es compromet a la realització del Servei de transport
destinat al personal del complex del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya,
ubicat al carrer Foc, 57, de Barcelona, per a l'any 2021.
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002
del Parlament Europeu i del Consell que aprova el vocabulari comú de contractes públics
(CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments
dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV la codificació corresponent a
l’objecte del contracte s’englobaria en l’apartat Codi: 60130000-8 – Serveis especials de
transport de passatgers per carretera.
D’acord amb l’article 123 de la LCSP la concreció de les condicions d’execució de l’objecte
del contracte es determinen en el plec de prescripcions tècniques que regeix per a aquesta
contractació.

1
Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

Doc.original signat per:
37368604K MANUEL TENA
31/03/2021,
Albert Castellanos Maduell
06/04/2021

EC 2021 87 IZARO SA

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RTPW2OG5EHE8U6CK4M2I94N8NRG9Y28*
0RTPW2OG5EHE8U6CK4M2I94N8NRG9Y28

Data creació còpia:
06/04/2021 20:20:04
Data caducitat còpia:
06/04/2024 00:00:00
Pàgina 1 de 6

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’execució del contracte s’efectuarà amb estricta subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i al quadre de característiques
que regeixen per a aquesta contractació amb la totalitat de millores aportades per l’empresa
en la seva oferta.
SEGONA.- Preu del contracte.
L'import total màxim del contracte és 178.033,34 € (CENT SETANTA-VUIT MIL TRENTATRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS), IVA exclòs que, un cop aplicat el 10% en
concepte d’IVA corresponent, resulta un import de 195.836,67 €.
El contracte s’adjudica per preus unitaris màxim de trajecte, essent aquest preu màxim
35,00€ trajecte IVA exclòs i 38,50 € IVA inclòs.
TERCERA.- Termini i lloc d’execució.
El termini d’execució del contracte serà des de la formalització d’aquest contracte i fins al 31
de desembre de 2021
Lloc d’execució i recepció dels treballs: Els serveis de llançadora efectuaran els seus trajectes
amb origen o destí a una d’aquestes tres localitzacions respecte el Districte Administratiu de
la Generalitat de Catalunya:




Plaça de Catalunya
Sants Estació
Estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Sarrià

En l’Annex A del PPT es detalla el volum de llançadores, Itineraris, parades i horaris dels
autocars.
QUARTA.- Pròrrogues i modificacions.
En aquest expedient no es preveu la possibilitat de pròrroga.
En aquest expedient s’ha previst un volum de serveis (recollits en l’annex A del PPT). No
obstant això, es preveu una possible modificació del nombre de serveis en un màxim d’un
20% a l’alça o a la baixa, mitjançant comunicació prèvia al contractista i sense que això suposi
una modificació contractual, pels motius següents:
- Les previsions es poden veure alterades per motius d’emergència sanitària, en què es
recomani la reducció dels desplaçament, la qual cosa suposaria una minoració dels serveis
previstos. Així mateix, en determinats períodes on molts dels treballadors i treballadores
gaudeixen de vacances i altres permisos (Nadal, Setmana Santa, agost i alguns ponts) el
servei pot ser reduït a petició del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda.
- D’altra banda, es preveu una possible modificació a l’alça del nombre de serveis previstos
en cas d’assignació de més personal al Districte Administratiu, increment de la demanda
o també en el cas d’afegir un recorregut o punt d’origen addicional als establerts.
CINQUENA.- Control en l’execució. Responsable del contracte.
La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte, es duran a
terme per part del Servei d’Acció Transversal i Serveis Interns de la Gerència de Serveis
Comuns.
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En aquest expedient es designa com a responsable del contracte el/la cap del Servei d’Acció
Transversal i Serveis Interns, el/la qual portarà a terme les funcions següents:





Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.
Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.
Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als
diferents aspectes de l’execució del contracte. Concretament consignarà en aquest
informe el nivell de compliment efectiu de les clàusules lingüístiques.

SISENA.- Llengua en l’execució del contracte.
L’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans
i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte
del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de
formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui
relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per
desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
SETENA.- Realització dels treballs i recepció de l’execució del contracte.
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210
i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
Sense perjudici del que preveu l’article 315.1 de la LCSP pel que fa a contractes de serveis
que consisteixin en l’elaboració íntegra de projectes d’obres.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de
la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis
o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Els contractes de mera activitat o de mitjans s’extingiran pel compliment del termini inicialment
previst o les pròrrogues acordades, sense perjudici de la prerrogativa de l’Administració de
depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment detectat amb
posterioritat.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.
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VUITENA.- Garantia definitiva.
Per respondre del compliment d’aquest contracte s’ha constituït a favor de la Generalitat de
Catalunya una garantia definitiva per un import total de 8.901,67 € en la Caixa General de
Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya, segons s’acredita mitjançant
el resguard de dipòsit que consta a l’expedient.
NOVENA.- Termini de garantia.
No s’estableix termini de garantia.
DESENA.- Revisió de preus.
No és procedent establir revisió de preus.
ONZENA.-. Obligacions contractuals
L’empresa tindrà les obligacions establertes a l’apartat L del quadre de característiques i al
PCAP.
DOTZENA.- Responsabilitat en l’execució.
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i
de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats
o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
En el cas que es tracti de contractes d’elaboració de projecte d’obres serà d’aplicació
l’establert als articles 314 a 315 de la LCSP relatius a l’esmena d’errors i la correcció de
deficiències, a les indemnitzacions i a la responsabilitat per defectes o errors del projecte
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
TRETZENA.- Subcontractació.
Tot i que està prevista la subcontractació l’empresa no subcontractarà segons declaració
responsable.
CATORZENA.- Forma de pagament.
El pagament a l’empresa contractista s’efectua contra presentació de factura expedida
L’Administració abonarà el preu del contracte d’acord amb el que estableix l’article 198 de 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 (LCSP).
Es preveuen pagaments mensuals, a mesos vençuts, pels serveis efectivament
efectuats,convenientment desglossats els trajectes que han tingut lloc, amb les dates i els
horaris efectivament realitzats. Per tal que l’Administració pugui fer efectiu els pagaments
l’adjudicatari haurà de lliurar les corresponents factures o minutes, on reflecteixi separadament
l’IVA, especificant la descripció de l’objecte del contracte, el preu unitari, nombre de trajectes
i període corresponent.
Les factures seran conformades pel Servei d’Acció Transversal i Serveis Interns i aniran
acompanyades d’un certificat de recepció de conformitat de l’objecte del contracte.
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Tant en les recepcions parcials com en la final haurà d’indicar-se expressament que s’ha
complert amb les obligacions especifiques relacionades amb el català.
Les característiques i condicions relatives als abonaments al contractista es recullen en la
clàusula vint-i-setena del plec de clàusules administratives particulars.
QUINZENA.- Penalitats
S’estableixen les següents penalitats específiques:


Si es produeix un retard sense causa justificada, en l’inici del recorregut, superior a 5
minuts respecte als horaris establerts d’anada o tornada de la seu del complex del
Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya es considerarà com a servei no
realitzat i aquest no es podrà facturar.



La no prestació d’un, sense cap causa justificada, la retolació incorrecta del destí o
l’error en les parades del recorregut establert, representaran una penalització
corresponent a l’import de dos trajectes en la propera facturació.



La substitució de vehicles per altres que no compleixin els requisits establerts en el
punt 6 del plec de prescripcions tècniques representarà una penalització de l’import de
½ servei en la propera facturació.

SETZENA.- Legislació aplicable.
L’empresa AUTOCARES IZARO, SA presta la seva conformitat al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen per a aquesta
contractació, signant-ne un exemplar de cadascun, que s’uneixen com a annexos núm. 1 i 2
a aquest contracte. En tot el que no estigui establert en aquests, l’empresa se sotmet a:
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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
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DISSETENA.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució
de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
I perquè així consti, es signa electrònicament aquest contracte en la data de la darrera
signatura
Per delegació,

Manuel Tena Guisado
AUTOCARES IZARO, SA.

Albert Castellanos i Maduell
Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7
de maig, DOGC 7873 de 13 de
maig de 2019.)
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