Expedient núm.2020/02

REUNITS
D’una banda, el senyor Ramon Terrassa i Cusí, en nom i representació del Centre d´Alt Rendiment Esportiu
(d´ara en endavant CAR) actuant en nom i representació del mateix, amb CIF núm. Q-5856178-H i domicili
a l´Avinguda Alcalde Barnils 3-5, 08174 de Sant Cugat del Vallès.
De l’altra, el senyor Emilio Álvarez Pérez, en nom i representació de CROWE AUDITORES ESPAÑA, S.L.P.,
amb domicili social a efectes del present contracte a Avinguda Diagonal 429 5ª planta 08036 Barcelona

INTERVENEN
El primer, en nom i representació del Centre d’Alt Rendiment Esportiu, aprovats els seus estatuts per Decret
132/2020, de 17 de novembre (DOGC Núm. 8275, en data 19.11.2020) i actuant en la seva condició de
Director, nomenat mitjançant Acord de Govern de la Generalitat GOV/16/2016, de 23 de febrer, (DOGC
Núm. 7066, de data 25.2.2016).
El segon, actuant en nom i representació de l’empresa CROWE AUDITORES ESPAÑA, S.L.P., amb CIF
núm. B64754534 en la seva condició de Administrador Solidari en virtut d´escriptura de poders atorgada
davant de l’il·lustre Notari D. Diego de Dueñas en data 22 de gener de 2014, amb numero de protocol 147
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat mútues per a formalitzar el present contracte de
serveis, del qual cal ressenyar els següents:

ANTECEDENTS
I.- El Consell d’Administració del Centre d’Alt Rendiment, en sessió de data 17 d’abril de 2020 va autoritzar
l’inici de l’expedient de contractació per tal adjudicar-lo mitjançant procediment obert, aprovant els plec de
clàusules administratives, prescripcions tècniques, annexos i resta de documentació en sessió de data 13
de novembre de 2020.
II.- En data 22 de gener de 2021 el director del CAR va acordar adjudicar el contracte a favor de l’empresa
CROWE AUDITORES ESPAÑA, S.L.P. en virtut de la facultat conferida pel Consell d’ Administració del
Centre de data 13 de gener de 2021 en la qual es va acordar l’autorització de signatura al mateix per a
l’adjudicació i formalització del present contracte.
En conseqüència, ambdues parts, acorden formalitzar el present contracte administratiu de serveis d'acord
amb les següents

CLÀUSULES
Primera.- Objecte del contracte.
L’empresa CROWE AUDITORES ESPAÑA, S.L.P es compromet a efectuar el servei d’auditoria
financera dels comptes anuals del Centre d’Alt Rendiment, ubicat a l’Avinguda Alcalde Barnils 3-5,
08714 de Sant Cugat del Vallès. El contractista es sotmet estrictament al contingut de la seva oferta,
destacant expressament les millores ofertades a la mateixa.
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Segona.- Formen part d’aquest contracte els documents següents als quals les parts donen la seva
conformitat:
- Plec de clàusules administratives particulars i annexos.
- Plec de Prescripcions Tècniques
- Proposta presentada en fase de licitació que es composa de: l’oferta tècnica i tota aquella documentació
que forma part de la proposta de l’empresa adjudicatària en relació amb l’execució de l’objecte contractual,
destacant expressament, les millores ofertades a la mateixa.
- Oferta econòmica de l’adjudicatari.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d’aplicació preferent
aquest contracte i després els documents detallats per l’ordre que apareixen anteriorment.
Tercera.- Termini d’execució.
La durada del contracte és de dues anualitats a partir de la data de signatura del contracte.
Un cop finalitzada la seva vigència, d’acord amb el que estableix l’apartat D del quadre de característiques
del present contracte, es preveu la possibilitat de tres pròrrogues més d’una anualitat cadascuna d’elles,
amb una totalitat màxima del contracte entre la vigència i les seves pròrrogues de 5 anys.

Quarta.- Condicions econòmiques.
El preu total del contracte, d’acord amb l’oferta efectuada pel contractista, és de 18.950€, IVA exclòs
(22.929,50€, IVA inclòs).
De conformitat amb l’apartat T del quadre de característiques, els pagaments seran fraccionats de forma
mensual i, seran abonats pel CAR a l’empresa CROWE AUDITORES ESPAÑA, S.L.P prèvia presentació
de factura per l’empresa i un cop conformada pels òrgans pertinents del Centre.
Cinquena.- De conformitat amb l’apartat R del quadre de característiques i la clàusula vint-i-setena,
apartats 4 i 5 del plec de clàusules administratives, s’admetran modificacions del contracte, d’acord amb
les causes específiques contemplades però, en tot cas, fins a un màxim d’un 20% del preu del contracte.
Sisena.- S’estableix una garantia definitiva de 947,50 euros corresponent al 5% de l’import d’adjudicació,
IVA exclòs, la qual s’ha constituït mitjançant aval amb el Banc Sabadell en data 20 de gener de 2021.
S’estableix un termini de garantia de d’un mes a comptar des de la data de finalització del contracte, prèvia
conformitat per part del responsable del contracte, transcorregut el qual quedarà extingida la responsabilitat
del contractista.

Setena.- Protecció de dades.
Ambdues parts compliran, en el que afecti a cadascuna d’elles el 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 pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (RGPD), així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
Així mateix, el contractista s’obliga a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades.

Vuitena.- Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s'estableixen als articles 212, 213
i 313 de la LCSP i a la clàusula trenta-quatrena del plec de clàusules administratives particulars que
regeixen el present contracte.
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En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 191
de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen digitalment el present contracte administratiu de serveis
a Sant Cugat del Vallès.

Director del Centre d’Alt Rendiment

CROWE AUDITORES ESPAÑA, S.L.P
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