CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE
DE TERRASSA PER AL PERIODE 2019-2024

Terrassa, 16 d’ octubre de 2018
REUNITS
D’una banda, Na. MONTSERRAT MARTINEZ SOLER, amb DNI núm. 45.468.335-A,
actuant com a Consellera Delegada de la SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE
TERRASSA, S.A, domiciliada al carrer Pantà núm. 30 baixos, amb C.I.F núm.
A-08262768. En endavant HABITATGE TERRASSA.
I d'altra part, JOAN FONT BADIA amb DNI núm. 39.184.404-V, en nom i
representació de la societat GMG PLANS I PROJECTES, S.L.P. amb NIF B-63599732
i domicili al carrer Unió núm. 1, 08221 –Terrassa.
INTERVENEN
El primer, en qualitat de Consellera Delegada en nom i representació de la SOCIETAT
MUNICIPAL D’HABITATGE DE TERRASSA SA, constituïda per temps indefinit amb
la denominació de “VIVIENDAS MUNICIPALES DE TERRASA, S.A.”, mitjançant
escriptura autoritzada pel Notari de Terrassa, el senyor Francisco Javier Sanz Valdés,
el vint-i-cinc de febrer de ml nou-cents setanta-un, canviada la seva denominació i
modificats els seus estatuts Socials, mitjançant l’escriptura autoritzada pel Notari de
Terrassa, el senyor José Santos García Heredia, el vint d’octubre de mil nou-cents
vuitanta-vuit; adaptats els seus Estatuts a la vigent Llei de Societats Anònimes i
modificat el seu objecte social, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Terrassa, el senyor Julio Lacambra Benedet, el dia vint-i-sis de maig de mil nou-cents
noranta-dos.
Els segons, en nom i representació de GMG PLANS I PROJECTES, S.L.P.,
constituïda en data 5 d’agost de 2004, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Terrassa, senyor Jorge Iranzo Barceló, protocol 2487 de 2004. Actuant com
administrador solidari de conformitat amb l’escriptura de data 7 de març de 2006
signada davant el notari de Terrassa, senyor José Iranzo Barceló, protocol 819 de
2006.
MANIFESTEN
I.Que la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa SA es dedica principalment a
la gestió del seu patrimoni immobiliari destinat al lloguer i a la venda. A banda, i en
matèria d’urbanisme està facultada per executar el planejament urbanístic, la
promoció, desenvolupament i gestió del sòl. Com a ens depenent de l’Ajuntament de
Terrassa gestiona el servei públic d’habitatge de la ciutat. A tal efecte, Habitatge
Terrassa està interessat a contractar la redacció del Pla Local d’Habitatge per al
període 2019-2024.
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II.- Que GMG PLAN I PROJECTES, SLP és una empresa que disposa dels mitjans
tècnics i humans necessaris i compleix les obligacions exigides en el plec de clàusules
per a l’adjudicació de la redacció del Pla Local d’Habitatge per al període 2019-2024 i,
estant interessada en que se li adjudiqui l’ esmentat contracte de serveis, va presentar
oferta en concurrència amb una altra empresa en el concurs públic que s’ha portat a
terme.
III.Que en data 12 de juliol de 2018 es va acordar licitar un contracte de serveis
per la redacció del Pla Local d’Habitatge de Terrassa per al període 2019-2024, en el
que ha resultat adjudicatària GMG PLANS I PROJECTES S.L.P.
És per això que, reconeixent-se mútuament la capacitat necessària per contractar i
obligar-se, i en especial per a aquest acte, formalitzen el present CONTRACTE DE
SERVEIS, d’acord amb allò disposat a l’article 192 de la LCSP i d’acord amb el
següents:
PACTES
PRIMER. Objecte del contracte
Habitatge Terrassa, signa el present contracte de serveis amb GMG PLANS I
PROJECTES, S.L.P. per la redacció del Pla Local Habitatge per al període 2019-2024
de la ciutat de Terrassa, d’ acord amb les condicions tècniques i econòmiques
recollides al Plec de Prescripcions Tècniques.
Ambdues parts manifesten conèixer i acceptar, i s’obliguen a complir íntegrament, les
condicions, administratives, econòmiques i tècniques establertes en el Plecs.
SEGON. - Règim jurídic
Aquest contracte es regirà per la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic. També resulta d’aplicació la resta de normativa de dret privat aplicable
en el seu cas.
TERCER.- Preu contracte
L’import del present contracte és de QUARANTA MIL EUROS (40.000 € ) (IVA
exclòs).
QUART.- Durada i termini d’execució
L’execució del present contracte s’iniciarà el dia següent a la formalització del
contracte i tindrà una durada de sis mesos.
CINQUÉ.- Pagament del servei prestat
L’empresa contractista es compromet a emetre i presentar les corresponents factures
electròniques a Habitatge Terrassa segons el que estableix la clàusula vuitena del Plec
de Clàusules Administratives per la seva validació per part del responsable de la
interlocució tècnica.
Les factures seran abonades per Habitatge Terrassa en el termini màxim de 60 dies
des de la seva presentació.
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SISÈ.- Drets i obligacions específiques de les parts del contracte
El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de
l’objecte de l’encàrrec, d’acord amb les condicions tècniques establertes, i per oferir
una execució a plena satisfacció d’Habitatge Terrassa.
Al mateix temps l’empresa contractista designa com a persona responsable de
l’execució del contracte al Sr. Joan Badia Font.
Per part d’Habitatge Terrassa la responsable de la supervisió de l’execució, adoptar
decisions i dictar-ne les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament serà la Sra. Lídia Guillén Simón, gerent
d’Habitatge Terrassa.
SETÉ.- Prohibició de contractar
El contractista declara que no es troba incurs en cap de les circumstancies de
prohibició de contractar amb el sector públic, previstes en l’art. 71 de la LCSP.
VUITÈ.- Revisió de preus
No hi ha lloc a la revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.
NOVÈ.- Responsabilitat
El contractista respondrà front a tercers de tots els danys i perjudicis directes o
indirectes, que es puguin ocasionar com a conseqüència de l’execució dels encàrrecs i
dels actes, omissions o negligència del personal al seu càrrec.
En el cas que el contractista o persones que depenguin d’ells, incorrin en actes u
omissions que comprometin o pertorbin el bon funcionament de l’execució dels
encàrrecs, Habitatge Terrassa podrà exigir l’adopció de les mesures concretes per
aconseguir o restablir l’ordre en l’execució d’allò pactat.
DESÉ.- Causes de resolució de l’acord marc
Són causes de resolució del present acord marc:
1. La mort o incapacitat sobrevinguda del professional o l’extinció de la personalitat
jurídica de l’empresa contractista. En cas de mort o incapacitat de l’empresari,
Habitatge Terrassa podrà acordar la continuació del contracte amb els seus
successors, sempre que es compleixin les garanties tècniques i econòmiques
necessàries.
2. La declaració de fallida, de suspensió de pagaments, de concurs de creditors o
d’insolvent fallit en qualsevol procediment o l’acord de quitament i espera.
3. El mutu acord entre Habitatge Terrassa i el contractista.
4. La demora en el compliment dels terminis, totals o parcials, per part de l’empresa
homologada, en mes de tres encàrrecs en el període d’un any.
5. L’incompliment de les obligacions establertes en el present plec de clàusules, en
especial l’incompliment en l’aplicació dels mitjans materials i personals que hagi
declarat que destinarà a les tasques encarregades
6. L'incompliment de les altres obligacions contractuals essencials.
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En cas que s'acordi la resolució del present contracte en els supòsits d'incompliments
de les obligacions assumides pel contractista, es podrà reclamar els danys i perjudicis
que aquest hagi provocat.
ONZE.- Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la
normativa vigent en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i, en especial,
les contingudes a l’art. 81 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament de Protecció de dades), pel qual
l’encarregat del tractament ha d’oferir suficients garanties en allò referent a
coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, per l’aplicació de mesures tècniques i
organitzatives que compleixin els requisits del Reglament, inclosa la seguretat dels
tractaments.
DOTZÈ.- Confidencialitat
L’empresa contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la
qual tingui accés en ocasió de l’execució dels treballs que li siguin adjudicats.
Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement
d’aquesta informació, tret que la normativa vigent o el contracte, de forma específica
estableixin un termini mes llarg.
TRETZÈ.- Obligacions i responsabilitat d’ordre social
El contractista està obligat a l’acompliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat en el treball i a l’aplicació de criteris de
sostenibilitat i protecció ambiental i, en general, respondrà de les obligacions que li
vinguin imposades pel seu caràcter d’empresari, així com de l’acompliment de totes les
normes que regulin i despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell i
els seus treballadors, en especial en relació al compliment de les obligacions de
prevenció de riscos laborals, incloent les obligacions en matèria de formació i vigilància
de la salut.
CATORZÈ.- Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les qüestions litigioses relatives
a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes concertats
pels poders adjudicadors.
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en relació al
present contracte, ambdues parts la sotmetran als Jutjats i Tribunals de Terrassa, amb
renúncia al fur que els correspongui.
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I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Contracte, a la ciutat i en
la data esmentada, per duplicat i a un sol efecte.

MONTSERRAT MARTINEZ SOLER
HABITATGE TERRASSA

JOAN BADIA FONT
GMG PLANS I PROJECTES S.L.P.
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DOC. NÚM. 1 MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS
EN PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR:

En. JOAN BADIA FONT, amb Document Nacional d'Identitat núm. 39.184.404-V, amb
domicili a efectes de notificació Terrassa, carrer Unió, núm. 1, en representació de
GMG PLANS I PROJECTES, S.L.P. declaro:

a) Que estic facultat per contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en
l’article 71 de la LCSP.
b) Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social de conformitat amb el què estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
c) Autoritzo a l’Ajuntament de Terrassa a l’obtenció per mitjans electrònics de les
dades següents: Comprovació amb la AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. (De conformitat
amb allò que estableixen els articles 13, 14 i 15 del Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre).
d) [Per a les empreses estrangeres] Sotmetre’m a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin
sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que
pugui correspondre al licitador.
e) Compleixo les condicions d’aptitud i solvència establertes per contractar.
f)

Em comprometo a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i
materials suficients per a això.

g) En el si de l’empresa sí/no es produeix bretxa salarial entre dones i homes.
h) No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives,
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per
aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes
legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda Pública, ni tampoc les empreses subcontractades.
i)

Sí/No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta
documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a
aquestes actuacions i les de les empreses subcontractades.
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j)

No realitza operacions financeres, inversions, compres, contractacions, així com
altres activitats econòmiques que vagin en contra del Dret Internacional de Drets
Humans i/o Dret Internacional Humanitari en colònies (assentaments construïts per
un Estat ocupat) construïdes en territoris considerats ocupats d’acord amb el Dret
Internacional.

k) Sí/No té activitats econòmiques en països en conflicte armat, en estats que ocupin
territoris de forma il·legal i/o en estats amb clares deficiències en l’obligació de
protecció dels Drets Humans, i, en cas afirmatiu, presenta la documentació
descriptiva dels moviments financers concrets i de l’activitat econòmica.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.

Terrassa, 16 d’octubre de 2018

Signatura del declarant

Segell de l'empresa
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