CONTRACTE ADMINISTRATIU
Martorell, document signat digitalment
R E U N I T S:
D'una banda, el Sr. XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Martorell, amb el DNI/NIF núm. _________, assistit del secretari de la Corporació Sr.
JAUME TRAMUNT MONSONET, amb el DNI/NIF núm. __________, qui dóna fe de l'acte.
I d'una altra banda la senyora Mª LOURDES FUERTES CAZCARRA, major d'edat, amb
domicili a efectes del present contracte al carrer _________, número ____ (______)
Barcelona, amb el DNI/NIF núm. _________.
O B R E N:
L’alcalde Sr. Xavier Fonollosa i Comas, en nom i representació de l'AJUNTAMENT DE
MARTORELL.
La senyora Mª Lourdes Fuertes Cazcarra, en nom i representació de l'empresa SENTRY
SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA, S.L., amb CIF B59925925,
domiciliada al carrer Santa Matilde, número 26, (08031) Barcelona. La compareixent està
facultada per al present acte en virtut del seu càrrec d’administradora única, segons
escriptura pública atorgada davant el notari de Barcelona senyor Miguel del Paramo
Argüelles, en data 22 de setembre de 2018, i amb número de protocol 6547. La senyora Mª
Lourdes Fuertes Cazcarra declara que el seu càrrec està vigent i que no li ha estat revocat.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a obligar-se, i en especial per a
l'atorgament del present contracte, i D I U E N:
ANTECEDENTS
I.- Per decret d’alcaldia núm. 1014/2021 de 2 de juny, es va aprovar l’expedient de
contractació del servei de controls d’accessos, aforaments, seguretat i suport a l’organització
necessaris per al desenvolupament d'activitats de la Regidoria de Promoció Econòmica i
Comerç juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Per decret d’alcaldia
núm. 1034/2021 de 4 de juny, es va aprovar la modificació de l’apartat H del Plec de
clàusules administratives particulars, una còpia dels quals s’adjunta al present contracte,
com ANNEX NÚMERO 1, subscrita pel legal representant de l’adjudicatària
II.- Obert el procediment d’adjudicació, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant
de l'Ajuntament de Martorell en data 2 de juny de 2021, de conformitat amb allò que
s'estableix a l’article 135.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i la modificació del Plec de clàusules administratives particulars es publicà en data 4
de juny de 2021.

III.- A l'expedient administratiu hi figura la proposició efectuada per l'empresa SENTRY
SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA, S.L., que transcrita literalment en la
seva part interessant diu:
“La Sra. Mª LOURDES FUERTES CAZCARRA, amb residència a BARCELONA, al carrer
__________ número ___, i amb NIF ___________, declara que, assabentada de les
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte
de servei de controls d’accessos, aforaments, seguretat i suport a l’organització necessaris
per al desenvolupament de les activitats de la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç”,
amb expedient número G-2558/2021, es compromet en nom i representació de l’empresa
SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL I PRIVADA, S.L., amb CIF B-59925925,
a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, pel preu que tot
seguit s’indica:
Concepte

Auxiliar
Controlador
Vigilant
de
seguretat
Previsió preu
total

Preu/hora
màxim (IVA
exclòs)

Previsió
d’hores

Preu previsió d’hores
total període (IVA
exclòs)

13,25 €
17,00 €
19,50 €

784
784
392

10.388,00 €
13.328,00 €
7.644,00 €

Preu previsió
d’hores total
període (IVA
inclòs)
12.569,48 €
16.126,88 €
9.249,24 €

31.360,00 €

37.945,60 €

I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.
Firmado digitalmente por __________ MARIA LOURDES FUERTES (R: B59925925) Fecha:
2021.06.08”.
Així mateix proposa les següents millores:
“(...)
1a. Aportar al servei els dispositius de control d’accés electrònic mitjançant aplicació de
mòbil, sense cap cost afegit per l’Ajuntament.
2a. Compromís de què cap treballador adscrit a aquest contracte no cobri un sou inferior a
15.000,00 € bruts anuals en el supòsit que realitzi una jornada completa, o l’import
proporcional en el cas que realitzi una jornada inferior.
Firmado digitalmente por ____________ MARIA LOURDES FUERTES (R: B59925925)
Fecha: 2021.06.08”.
IV.- La Junta de Govern Local, mitjançant acord de data 12 de juliol de 2021, adjudicà el
contracte de referència a l’empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y
PRIVADA, S.L , amb CIF B59925925, pel preu següent:
Concepte

Preu/hora

Previsió

Preu previsió d’hores

Preu previsió

Auxiliar
Controlador
Vigilant
de
seguretat
Previsió preu
total

màxim (IVA
exclòs)

d’hores

total període (IVA
exclòs)

13,25 €
17,00 €
19,50 €

784
784
392

10.388,00 €
13.328,00 €
7.644,00 €

d’hores total
període (IVA
inclòs)
12.569,48 €
16.126,88 €
9.249,24 €

31.360,00 €

37.945,60 €

I les següents millores:
1a. Aportar al servei els dispositius de control d’accés electrònic mitjançant aplicació de
mòbil, sense cap cost afegit per l’Ajuntament.
2a. Compromís de què cap treballador adscrit a aquest contracte no cobri un sou inferior a
15.000,00 € bruts anuals en el supòsit que realitzi una jornada completa, o l’import
proporcional en el cas que realitzi una jornada inferior.
V.- D'acord amb la carta de pagament amb el número d'operació 320210002416, de data 15
de juliol de 2021, l'adjudicatària ha constituït la garantia definitiva per import de 1.568,00€,
en compliment d’allò que estableix l’apartat L del Quadre de característiques del contracte
del Plec de clàusules administratives particulars que el regula. S'adjunta al present contracte
còpia de la citada carta de pagament, com Annex 2.
I com que convé a ambdues parts, en qualitat d'adjudicant i d'adjudicatària, aquest contracte
de servei, el formalitzen en aquest document, el qual es regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera.- L’empresa SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA, S.L.,
amb CIF B59925925, s’obliga a la prestació del “Servei de controls d’accessos, aforaments,
seguretat i suport a l’organització necessaris per al desenvolupament de les activitats de la
Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç”, pel preu següent:
Concepte
Auxiliar
Controlador
Vigilant
de
seguretat
Previsió preu
total

Preu/hora
màxim (IVA
exclòs)
13,25 €
17,00 €
19,50 €

Previsió
d’hores
784
784
392

Preu previsió d’hores
total període (IVA
exclòs)
10.388,00 €
13.328,00 €
7.644,00 €

Preu previsió
d’hores total
període (IVA inclòs)
12.569,48 €
16.126,88 €
9.249,24 €

31.360,00 €

37.945,60 €

Segona.- L’empresa contractista està obligada a realitzar les següents millores:
1a. Aportar al servei els dispositius de control d’accés electrònic mitjançant aplicació de
mòbil, sense cap cost afegit per l’Ajuntament.

2a. Compromís de què cap treballador adscrit a aquest contracte no cobri un sou inferior a
15.000,00 € bruts anuals en el supòsit que realitzi una jornada completa, o l’import
proporcional en el cas que realitzi una jornada inferior.
Tercera.- La durada del contracte abastarà des del dia de la seva formalització fins al dia 31
de desembre de 2021, sense possibilitat de pròrroga.
Quarta.- El termini de garantia és de dos mesos a comptar des de la data de conformitat de
la prestació contractada.
Cinquena.- Ambdues parts s'obliguen a l'exacte compliment del contracte conforme al Plec
de clàusules administratives particulars, sotmetent-se expressament, en tot allò no regulat
en aquests documents, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
Els atorgants s'afirmen i ratifiquen en el contingut d'aquest document i el signen, digitalment i
a un sol efecte, de la qual cosa, com a secretari, dono fe.
Document signat digitalment per l'alcalde, Sr. Xavier Fonollosa Comas; el secretari de
l'Ajuntament de Martorell, senyor Jaume Tramunt Monsonet i el representant de l'empresa
adjudicatària SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA, S.L, senyora
Mª Lourdes Fuertes Cazcarra.

