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Contracte núm. 21002701

ACTA DE FORMALITZACIÓ

Barcelona, 23 de desembre de 2021
D’una part, el Sr. Gabriel Duarte García, gerent del districte de Nou Barris, de l’Ajuntament de
Barcelona, assistit en aquest acte pel Sr. Ricardo Fernández Aranda, secretari delegat de la
Corporació, per donar-ne fe,
I de l’altra, la Sra. Montserrat Rovira Calbet, amb DNI 38078399J, en nom i representació de
l’empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF: B-63033740.
INTERVENEN

El gerent del districte de Nou Barris, Sr. Gabriel Duarte García, en nom i representació de l'Excm.
Ajuntament de Barcelona, en virtut de les facultats expressament delegades per l'Alcaldia segons
Decret de 2 de setembre de 2019.
I d’altra banda, la Sra. Montserrat Rovira Calbet, amb DNI 38078399J, en nom i representació de
l’empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF: B-63033740, i domicili al carrer Diputació, 183,
principal P01, de Barcelona.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I. El Districte de Nou Barris va tramitar el contracte 21002701 per a l'adjudicació del contracte
relatiu a la Gestió i dinamització del Casal de Barri de Verdun, amb mesures de contractació
pública sostenible, amb un pressupost base de licitació de 338.976,66 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 560.292,00 euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l’actual, durant els anys 2021-2023.
En data 5 d’octubre de 2021 va procedir-se a la fiscalització prèvia limitada de l’autorització de la
despesa, referint-se exclusivament als aspectes expressament contemplats a la normativa
aplicable a l’Ajuntament de Barcelona, per un import total de 338.976,66 euros, IVA inclòs, amb el
següent desglossament: pressupost net 280.146,00 euros i import de l'IVA de 58.830,66 euros,
amb un tipus impositiu del 21 % d'IVA, amb càrrec a la partida 227.19-337.11-06.08.
L’import corresponent a l’exercici 2021 és de 50.973,22 euros (IVA inclòs), l’import de 169.488,33
euros (IVA inclòs) corresponent a l’exercici pressupostari 2022 i l’import de 118.515,11euros
corresponent a l’exercici pressupostari 2023.
II. En data 7 d’octubre de 2021, la Comissió de Govern, va resoldre iniciar l’expedient, aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, annexes i el Plec de prescripcions tècniques,
convocar la licitació per a l'adjudicació amb la utilització del procediment obert, i autoritzar
l'esmenada despesa.
Un cop efectuada la corresponent publicitat i transcorregut el termini de presentació de les
proposicions, l’empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF: B-63033740 ha estat la proposada
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per realitzar la prestació, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda a
l’expedient, d’acord amb la proposició presentada en ser considera la única oferta presentada i la
seva oferta avantatjosa.
III. En data 25 de novembre de 2021, la Comissió de Govern va resoldre, aprovar la següent
resolució:

“ADJUDICAR el contracte núm. 21002701, que té per objecte la "Gestió i dinamització del Casal de Barri de
Verdun, amb mesures de contractació pública sostenible." a l'empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF
B63033740, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord
amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 329.334,10
euros IVA inclòs, dels quals 272.176,94 euros corresponen al preu net i 57.157,16 euros a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 115.266,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711/0608; un import (IVA inclòs) de 164.667,05 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711/ 0608; un import (IVA inclòs) de 49.400,13 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s
a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 13.608,85 euros.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció
per part de l'empresa adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte Mercè Garcia del Estal.
ALLIBERAR la quantitat de 9.642,56 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
3.248,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608; un
import (IVA inclòs) de 4.821,28 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària
D/22719/33711/0608; un import (IVA inclòs) de 1.573,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.”

Ambdues parts en la representació amb la que actuen convenen les següents:

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA.- El Sr. Gabriel Duarte García, gerent del districte de Nou Barris, de l’Ajuntament de
Barcelona, formalitza a favor de CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF: B63033740 el contracte
que té per objecte la Gestió i dinamització del Casal de Barri de Verdun, amb mesures de
contractació pública sostenible, per un import de 329.334,10 euros (IVA inclòs), amb el següent
desglossament: l’import (IVA inclòs) de 115.266,92 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i
a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/0608; un import (IVA inclòs) de 164.667,05 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/33711/ 0608; un import
(IVA inclòs) de 49.400,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/33711/0608.
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SEGONA.- El contracte es formalitza en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent
al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment, i transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’ha interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s’ha acordat l’aixecament de la suspensió.
TERCERA.- L’import d’adjudicació es refereix al temps de durada prevista del contracte (d’acord
amb la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars) de 2 anys. La data final i el
pressupost serà objecte de reajustament, atès que s’ha produït retard respecte a la previsió inicial
del contracte el 13 de setembre de 2021.
QUARTA.- El contractista coneix i accepta les condicions que s’estableixen al Plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, publicats a la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per a la licitació del contracte.
CINQUENA.- L'execució del contracte s’iniciarà el 24 de desembre de 2021, segons acorden el
responsable del contracte i la Directora de Serveis a les Persones i al Territori, en compareixença
signada en data 13 i 14 de desembre de 2021, respectivament, condicionat que transcorreguts els
15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació en data 26 de novembre de d
2021, no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s'hagi acordat l'aixecament de la suspensió.
SISENA.- El contractista haurà de presentar les factures del servei mensualment.
SETENA.- D'acord amb la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars, l’empresa
adjudicatària, en data 15 de novembre de 2021, ha constituït la garantia definitiva per un import de
13.608,85 euros, número de dipòsit 116545.
VUITENA.- Ateses les característiques d’aquest contracte no es contempla la revisió de preus.
NOVENA.- Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de de 0,60 euros per cada
1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d'acord amb la previsió de l'article 193.3
LCSP. Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, l'IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
DESENA.- El contractista manifesta la seva submissió a la legislació de Contractes de les
Administracions Públiques, i al Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de
Barcelona.
ONZENA.- El contractista s’obliga i compromet a complir tot el que disposen les Lleis protectores
del treball, incloses les de previsió i Seguretat Social i a complir la normativa sobre prevenció de
riscos laborals (regulat per l’article 24 de la Llei 31/1995, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener).
DOTZENA.- El contractista declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de
les causes d’incapacitat i incompatibilitat previstes per les disposicions legals vigents en matèria
de contractació administrativa.
TRETZENA.- Tots els drets, impostos i pagaments que es deriven del present contracte seran a
càrrec de l’adjudicatari.
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I perquè així consti, i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document
administratiu de formalització del contracte, a un sol efecte, en el lloc i la data al començament
assenyalats.
El Gerent del districte de Nou Barris
Gabriel Duarte García

Representant de l’empresa
Montserrat Rovira Calbet

Secretari delegat
Ricardo Fernández Aranda
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