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Roses, a la data de la signatura electrònica
(Document signat electrònicament)

Dades de les parts contractants
Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses, que actua en
representació de l'Ajuntament de Roses.

Helena Coronas Gayete, amb DNI ***5827**, en representació de l’empresa TALENTAGORA,
SL, amb CIF B66422916 i domicili al carrer Balmes, núm. 152, 8è 3a de 08008 Barcelona i amb
l’adreça electrònica martac@grup-pitagora.com a efectes de notificacions.

Finalitat
La formalització en document administratiu del contracte del Lot 3: Cursos d’higiene
alimentària del «Servei de cursos de formació en idiomes de nivell inicial, d’Informàtica i Noves
Tecnologies i d’Higiene Alimentària».

Antecedents

1. Objecte
Les prestacions a realitzar pel contractista són el servei servei de docència per oferir cursos de
formació d’higiene alimentària.

2. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
La Junta de Govern Local, en data 12 de desembre de 2019, va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, pels quals es regeix la contractació
d’aquest servei.

3. Adjudicació
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Per acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de febrer de 2020, es va acordar adjudicar
a favor de l’empresa TALENTAGORA, SL, amb CIF B66422916, el contracte del Lot 3: Cursos
d’higiene alimentària del «Servei de cursos de formació en idiomes de nivell inicial,
d’Informàtica i Noves Tecnologies i d’Higiene Alimentària» per un preu de 7.000,00 €, exempts
d’IVA, per un termini d'execució de 4 anys, per ser la millor oferta d’acord amb els criteris
d’adjudicació i d’acord amb la seva oferta de millores, i per haver acreditat que reuneix tots els
requisits establerts per a aquesta contractació.

4. Garantia
La garantia definitiva del contracte, per import de 350,00 €, queda constituïda a la Tresoreria
Municipal en la modalitat de retenció de preu.

Pactes

Primer. Objecte
Helena Coronas Gayete, amb DNI ***5827**, en representació de l’empresa TALENTAGORA, SL,
amb CIF B66422916, s’obliga a executar el contracte del Lot 3: Cursos d’higiene alimentària
del «Servei de cursos de formació en idiomes de nivell inicial, d’Informàtica i Noves
Tecnologies i d’Higiene Alimentària», d’acord amb els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques descrits en l’antecedent 2 d’aquest document, i
d’acord amb la seva proposició i la seva oferta de millores, els quals constitueixen llei del
contracte a més a més de les disposicions legals vigents, i respon del seu compliment amb la
garantia constituïda del contracte.

Segon. Capacitat de les parts
Sota la seva responsabilitat, l’adjudicatari declara tenir capacitat per contractar conforme els
articles 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP). Així mateix declara no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar recollides
en l’article 71 de la llei esmentada.
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Tercer. Preu del contracte
El preu del contracte està establert amb caràcter de despesa màxima essent aquest de
7.000,00 €, exempts d’IVA, per un termini d’execució de quatre anys i un màxim de 6 cursos
anuals, amb aplicació dels preus unitaris següents:


Preu unitari curs d’higiene alimentària de 6 hores: 291,66 €

El preu inclou les millores ofertades pel contracista, sense cost addicional per a l’Ajuntament.

Quart. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus del contracte.

Cinquè. Termini del contracte
El termini d’execució del contracte és de 4 anys, sense possibilitat de pròrroga.

Els terminis parcials són els que estan establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques.

El contracte s’iniciarà a la data de signatura del contracte.

Sisè . Execució del contracte, condicions especials i obligacions essencials d’execució

1. Execució del contracte:
El contractista està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció a aquest plec i al plec
de prescripcions tècniques aprovat per l’òrgan de contractació, en el termini total fixat per a la
seva execució, així com en els terminis parcials que s’haguessin aprovat i a adscriure el
personal i els mitjans necessaris per al bon compliment del contracte.

El contractista s'obliga a executar el contracte en els termes establerts en el PCAP i en el PPT
que regeixen aquest contracte.

2. Condicions especials d’execució:
1. De caràcter mediambiental:
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Tota la documentació o material didàctic en format paper que s’utilizi durant la vigència del
contracte haurà de ser en paper reciclat. El paper ha de ser 100% reciclat i incloure un 65% de
fibres reciclades postconsum.

El contractista haurà d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant la presentació de
les fitxes tècniques del paper que s’utilitzarà al llarg de la prestació del servei. La certificació
d’aquests requisits podrà realitzar-se a través de qualsevol programa d’ecoetiquetat.

2. De caràcter social:
Tota la documentació o material didàctic que s’utilitzi haurà de contenir un ús no sexista del
llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotipades sexistes i
fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, coresponsabilitat i
pluralitat de rols i identitat de gènere.

En cas de subcontractació, si l’empresa subcontractada comunica a l’òrgan de contractació
que l’empresa contractista incompleix, sense causa contractual que ho justifiqui, els seus
deures de pagament del preu en el termini legal fixat a la llei 3/2004, de 29 de desembre, que
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’òrgan de
contractació farà el pagament directe a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al
contractista principal, prèvia audiència a l’empresa contractista perquè pugui al·legar respecte
de la morositat i de la seva causa.

3. Obligacions de caràcter essencial:
-La del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades.
- A utilizar l’aplicatiu de cursos d l’Ajuntament, al qual se li donarà accés per a la gestió dels
cursos que imparteixi, amb prohibició de descarregar-se les dades personals dels alummes.
- A realitzar els cursos d’acord amb la proposta tècnica presentada i valorada per a
l’adjudicació del contracte.
- A prestar el servei amb el personal presentat per a l’adjudicació del contracte i/o valorat per a
l’adjudicació del contracte.
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No s’admetrà cap canvi del personal proposat i valorat, sense autorització prèvia de
l’ajuntament. En tot cas el nou personal haurà de tenir la mateixa experiència que la requerida
i/o valorada per a l’adjudicació.

L’ajuntament podrà ordenar la seva substitució, a proposta del responsable del contracte, per
causes objectives i degudament justificades, per un altre professional amb l’experiència
requerida per al contracte i/o valorada en el seu dia, quedant obligat el contractista a atendre
aquesta petició en el termini màxim de 3 setmanes des de que se li notifiqui l’acord.

Setè. Protecció de dades
En aquesta contractació el contractista tindrà accés a les dades personals de l’alumnat (nom,
cognoms i DNI de l’alumnat), amb la finalitat exclusiva de fer el seguiment de l’assistència,
avaluació i expedició dels certificats d’aprofitament a l’alumnat participant en les esmentades
formacions.

Aquestes dades estarán a l’aplicatiu de cursos de l’Ajuntasment i per tant estaran sempre al
servidor de l’Ajuntament, al qual tindrà accés el contractista amb les condicions segünts:

1. El contractista es sotmetrà en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades en relació a les dades personals a les quals tingui accés en
l’execució del contracte.

2. En cap circumstància el contractista podrà descarregar-se les dades a les quals se li dóna
accés.

3. Només podrà fer ús d’aquestes dades exclusivament per a la finalitat per a la qual se li
faciliten.

4. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual
tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, que per la seva pròpia naturalesa hagi de
tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la
relació contractual.
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5. D’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament
en el sentit i amb les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament General de Protecció
de Dades. Seguirà les instruccions de l’Ajuntament en relació al tractament de les dades i,
prèviament a l’inici dels treballs, signarà el document sobre el compliment d’aquesta normativa
que l’Ajuntament li facilitarà.

Vuitè. Forma de pagament
La forma de pagament serà fraccionada.

Els pagaments es realitzaran a la finalització dels cursos realitzats en el trimestre un cop
finalitzat el trimestre objecte de facturació, per l’import que resulti de multiplicar el preus
unitaris dels cursos pel número de cursos efectivament realitzats en el trimestre, prèvia
presentació i aprovació de la factura. A la factura es farà constar el nom del curs, el preu unitari
aplicat i el número de cursos impartits i les dates.

Les factures s’expediran

i trametran

de forma electrònica, en el format i les condicions

establerts normativament, a través del punt general d’entrada de factures electròniques
habilitat pel servei e.fact del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

El contractista haurà de consignar a la factura la referència comptable 22020000194 i els codis
DIR3 següents:

Òrgan gestor:

L01171523

Oficina comptable:

L01171523

Unitat tramitadora:

L01171523

Les factures es presentaran dins del termini de 30 dies a comptar des de la data objecte de
facturació. La demora en la presentació de la factura interromprà el termini de pagament fins a
la seva presentació.

Presentada la corresponent factura, aquesta haurà d'aprovar-se per l'òrgan competent, prèvia
comprovació de l'efectivitat i conformitat de les prestacions del responsable del contracte, i
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s’abonarà al contractista dins del termini establert a l’article 198.4 de la LCSP.

Les factures que es presentin sense complir les condicions establertes en la normativa
reguladora de les obligacions de facturació, o que continguin preus per subministraments,
serveis o treballs no contractats, o sense incloure la referència comptable esmentada, es
retornaran al contractista amb l’advertiment que s’interromp el còmput a efectes de pagament.

Novè. Modificació del contracte
En aquest contracte no està previst cap supòsit de modificació.

D’acord amb l’article 309 de la LCSP i atenent al fet que en aquesta licitació es determina el
preu del contracte mitjançant unitats d’execució, en aquest contracte no tindrà la consideració
de modificació la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte,
les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la
despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.

Desè. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en els articles 211, 212 i
306 de la LCSP, així com per l’incompliment de les obligacions declarades essencials en
aquest plec.

La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del
RGLCAP en què es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes previstos als articles 213 i
246 de la LCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP.

La resolució del contracte per culpa imputable al contractista comportarà la confiscació de la
garantia.

Onzè. Termini de garantia
En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i
característiques. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan
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s’aprovi la liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al
contractista.

Dotzè. Recepció i liquidació 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.

L'Ajuntament determinarà si el subministrament realitzat per l’empresa contractista s’ajusta
ales 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.

A més, el responsable del contracte comprovara 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.

Quinze dies abans del compliment del termini de garantia, el tècnic responsable del contracte
redactarà un informe sobre l’estat dels treballs. Si és favorable, el contractista quedarà rellevat
de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que resultin de la
liquidació, que s’hauran d’abonar a la part creditora en el termini de seixanta dies (60).

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
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Tretzè. Notificacions i utilització dels mitjans electrònics
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics.

Catorzè. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció
d’aquest contracte.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, totes les parts el signen
electrònicament.

