Exp. CO2019004EDU
Servei d'execució del programa de reforç educatiu i de suport a la integració social dirigit a
alumnes de primària de l'escola Roser Capdevila de Sant Joan Despí

REUNITS:

D’una part el senyor ALEJANDRO MEDRANO SOLER, Tinent d’Alcalde i president de l’Àrea
de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (Barcelona), facultat a l'efecte per
Resolució d’Alcaldia núm. 1689 de data 21 de juny de 2019.
D’altre part, el senyor IVAN GENERO SOLER, amb NIF núm. 33949617F, actuant en nom i
representació de la societat mercantil PUNTUAJOCS, SL, amb NIF B64958838, segons
s’acredita mitjançant Escriptura subscrita davant el Notari del Col.legi de Catalunya FAusto J.
Revert Garcia, en data 24.03.2014, número de protocol 402, i domicili al PSG. SANT JOAN,
177 BXOS. de MANLLEU, que en el mateix acte manifesta que l'esmentat poder no li ha estat
revocat ni limitat en cap forma, subsistint plenament en el dia d'avui.
Les dues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, mitjançant les
representacions que ostenten, per a formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia 2986 de data 18.11.2019 es va aprovar l'expedient de
contractació i l'obertura del procediment d'adjudicació del Servei d'execució del programa de reforç
educatiu i de suport a la integració social dirigit a alumnes de primària de l'escola Roser Capdevila
de Sant Joan Despí, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 9.01.2020, va elevar a l'òrgan de contractació la
proposta de classificació, per ordre decreixent segons la puntuació total obtinguda, de les
proposicions admeses i no declarades desproporcionades o anormals.
En data 20.01.2020 l'empresa PUNTUAJOCS, SL, amb NIF B64958838, classificada en primer
lloc, va acreditar davant l'òrgan de contractació el compliment de les obligacions previstes en
l'apartat 2 de l'article 150 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La formalització d’aquest contracte i la seva adjudicació van ser aprovats mitjançant Resolució
de l’Alcaldia 240 de 23.01.2020, constant a l'expedient el corresponent certificat.
Aquest contracte té naturalesa administrativa, tipificat com a contracte administratiu de serveis,
d’acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
En virtut d'aquests antecedents, ambdues parts formalitzen aquest contracte amb subjecció a les
següents
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CLÀUSULES

Primer
OBJECTE
La societat mercantil PUNTUAJOCS, SL, amb NIF B64958838, es compromet a la prestació del
Servei d'execució del programa de reforç educatiu i de suport a la integració social dirigit a alumnes
de primària de l'escola Roser Capdevila de Sant Joan Despí, de conformitat amb el que estipulen
el Plec de Condicions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particular, així com el
contingut íntegre de la proposició econòmica i tècnica oferta, fent constar que tots aquests
documents tenen caràcter contractual.
Segona
DURADA DEL CONTRACTE
El contracte s’executarà durant els cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021 en els termes
previstos en el Plec de prescripcions tècniques, iniciant-se la seva vigència el dia 28.01.2020.
Al respecte, s’estableix el període de vigència del contracte del 28.01.2020 al 15.06.2020 i de
l’1.10.2020 a 15.06.2021.
El contracte es podrà prorrogar pel període corresponent al curs lectiu 2021-2022, en els termes
establerts al PPT, una vegada adaptats al calendari escolar vigent per aquell curs. més,
concretament en les dates compreses entre 01.10.2021 a 15.06.2022.
Tercera
PREU DEL CONTRACTE
El preu que es pacta per a l'execució d'aquest contracte és de 23.990,00 €, l’IVA exempt
Quarta
RÈGIM DE PAGAMENT
El pagament s'efectuarà en els termes previstos a la clàusula 39 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Cinquena
REVISIÓ DE PREUS
En aquest contracte no procedeix la revisió de preus.
Sisena
GARANTIA DEFINITIVA
Per respondre del compliment d’aquest contracte, la societat mercantil PUNTUAJOCS, SL, ha
dipositat en la Tresoreria de l'Ajuntament de Sant Joan Despí una garantia per import de
1.199,50 € mitjançant carta de pagament núm. 2020.3.0000029.000, de data 17.01.2020.
Setena
REGLAMENTACIÓ (opció B)
El contractista se sotmet, en tot allò que no estigui establert al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i al Plec de Condicions Tècniques, al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
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s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Les dues parts es sotmeten, per a la dilucidació de quantes qüestions poguessin derivar-se'n, a la
Jurisdicció contenciosa administrativa. Subsidiàriament al que disposa el Codi Civil.
I perquè quedi constància i en prova de conformitat, signen aquest contracte en la data de la
signatura.
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