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CONTRACTE DE SERVEIS AUXILIARS DE CONTROL D’ACCESSOS, SUPORT I ATENCIÓ A 
L’USUARI A L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL 
 
 
EXPEDIENT NÚMERO   08034709/2020/001 
 
 

 
 

REUNITS 
 
 
D’una part, la senyora Maria Mercè Sanz Magrané, major d’edat, amb DNI XX.XXX.330-T, i amb domicili a 
efectes d’aquest contracte passeig Salvat Papasseit 5 de 08003 de  Barcelona. 
 
I d'altra, el senyor Guillermo Àngel Burguete Moltó, major d’edat, amb DNI XX.XXX.318-Q, i amb 
domicili a efectes d’aquest contracte al carrer Rector Triadó 52 Bxs de 08014 de Barcelona. 
 
 

INTERVENEN 
 
 
El primer en nom i representació de  l’Institut Narcís Monturiol, amb NIF número P5801934J, en la 
seva condició de Directora del Centre, mitjançant nomenament del Consorci d’Educació de Barcelona 
de data 29 de juny de 2020. 
 
El segon en nom i representació de l’Associació I.P.R.E.S. - Integració de Persones en Risc 
d’Exclusió Social, domiciliada al carrer Rector Triadó 52, Bxs de 08014 de Barcelona, NIF número 
G64344492, constituïda mitjançant la subscripció a la corresponent Acta funcional de data 28 d’abril 
de 2006 pels seus associats fundadors i que va resultar inscrita a amb el número 32.392 al Registre 
d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya en 
data 26 de maig de 2006. El senyor Guillermo Àngel Burguete Moltó actua en la seva condició 
d’apoderat, d’acord amb les facultats que resulten de l’escriptura d’elevació a públics d’acords socials 
de la esmentada associació atorgada davant del senyor José Luis López de Garayo i Gallardo, Notari 
de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de  Madrid,  el dia 8 d’octubre de 2018, amb el número de protocol 
4.493. 
 
Ambdues parts declaren disposar de les facultats vigents i reconeixent-se mútua capacitat per 
contractar, 
 
Atès que l’Òrgan de contractació ha resolt, el següent: 
 
ADJUDICAR el contracte de Serveis auxiliars de control d’accessos, suport i atenció a l’usuari a 
l’Institut Narcís Monturiol, a l’Associació I.P.R.E.S. - Integració de Persones en Risc d’Exclusió 
Social, NIF número G64344492, per un import màxim vint-i-dos mil set-cents cinquanta-sis amb 
cinquanta-vuit cèntims d’euro (22.756,58 €) i la quantitat de quatre mil set-cents setanta-vuit amb 
vuitanta-vuit cèntims d’euro (4.778,88 €) en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, essent la 
quantitat total de l’adjudicació, de vint-i-set mil cinc-cents trenta-cinc amb quaranta-sis cèntims d’euro 
(27.535,46 € IVA inclòs), d’acord amb els preus tipus ofertats per l’adjudicatari, i amb estricta 
subjecció a la resta de condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així 
com en el Plec de Prescripcions Tècniques i de conformitat amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 
Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte abans esmentat, i que queda subjecte a 
les següents: 
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CLÀUSULES 

 
 
1.- OBJECTE 
  
 
Ambdues parts, assumint la integritat de drets i obligacions que deriven del present document, 
formalitzen  aquest Contracte de Serveis auxiliars de control d’accessos, suport i atenció a 
l’usuari a l’Institut Narcís Monturiol, que s’executarà amb subjecció a la següent documentació: 
 
-  Plec de clàusules administratives, com a document núm. 1. 
   
-  Plec de prescripcions tècniques, com a document núm. 2. 
 
-  Oferta de l’adjudicatari, com a document núm. 3. 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta i accepten que forma  part integrant del Contracte. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents que en formen part, enumerats anteriorment. 
 
 
2.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 
El contracte té caràcter administratiu i es regeix pel plec de clàusules administratives i pel plec de 
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es 
regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions 
següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,  de  30  
d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic. 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades 
anteriorment. 
 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
f) 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. 
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de 
Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 
normes de dret privat. 
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3.- PREU 
 
 
3.1.- L’import d’adjudicació és l’indicat a la resolució d’adjudicació, transcrita als Antecedents del present 
document. 
 
3.2.- L’abonament es realitzarà d’acord amb allò estipulat al Plec de Clàusules administratives. 
 
 
4.- TERMINI 
 
 
4.1.- El termini d’execució del contracte serà de un any des de l’1 de febrer de 2020 o des de la data 
de formalització del contracte si és posterior. El període d’activitat previst és de 199 dies d’acord amb 
el calendari escolar que s’aprovi a l’efecte per la Generalitat de Catalunya i atenent el calendari lectiu 
del propi centre. El calendari definitiu es posarà a disposició de l’empresa adjudicatària per part de la 
direcció del centre quan estigui aquest definitivament establert.  
 
4.2.- El termini previst inicialment serà prorrogable, fins a un màxim de quatre pròrrogues d’un any 
cadascuna. 
 
 
5.- FORMA DE PAGAMENT 
 
 
L’Institut Narcís Monturiol realitzarà el pagament en els terminis assenyalats a la normativa vigent. 
 
 
6.- RÈGIM DE FIANCES 
 
6.1.- L’adjudicatari ha constituït la garantia definitiva per un import de 1.141,33 €, corresponent al 5% 
de l’import d’adjudicació abans d’IVA, fixada per garantir la correcta execució del present contracte, a 
la Caixa General de Dipòsits del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 639, de la qual cosa dona fe la corresponent carta 
de pagament, que figura a l’expedient administratiu. 
 
Aquesta fiança garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les 
obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent fins el moment 
de finalització del servei. 
 
S’incorpora còpia de la fiança, com a document annex. 
 
6.2.- La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista resultants del Contracte, de la 
seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas 
podria haver abonat el Consorci d’Educació, en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de 
qualsevol dels danys i perjudicis resultants de l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb 
caràcter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista. 
 
 
7.- REVISIÓ DE PREUS 
 
 
No existeix revisió de preus ni en el contracte ni en la seva possible pròrroga. 
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8.- PENALITZACIONS 
 
 
8.1.- Les penalitzacions per demora en les prestacions de l’adjudicatari són les previstes a la LCSP i 
les especificades en el PCAP. 
 
8.2.- A efectes contractuals, es consideren faltes sancionables tota acció de l’adjudicatari que suposi 
malmetre les exigències establertes en aquest contracte i en el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques. 
 
 
9.- CONDICIONS DE RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 
 
 
9.1.- El contracte s’entendrà acomplert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu 
objecte, d’acord amb els termes establerts en el present contracte i a plena satisfacció de 
l’Administració. 

 
9.2.- El Consorci d’Educació de Barcelona determinarà si la prestació realitzada pel contractista 
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, requerint, en el seu cas, 
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 al contractista, podrà rebutjar la mateixa quedant exempt de l’obligació 
de pagament o tenint dret, en el seu cas, a la recuperació del preu satisfet.  
 
9.3.- En tot cas, la seva constatació exigirà per part de l’Administració un acte formal i positiu de 
conformitat dins del mes següent al de la realització de l’objecte del contracte. 
 
 
10.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
 
Seran causa de resolució del Contracte: 
 
Les establertes en els articles 211 i 313 de la LCSP i aquestes produiran els efectes establerts als 
articles 213 i 313 de la mateixa Llei. 
 
 
11.- OBLIGACIÓ DE CONFIDENCIALITAT 
 
 
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que 
tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui el 
Consorci d’Educació, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure 
de confidencialitat es mantindrà durant un termini de cinc anys.  
 
 
12.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
L’adjudicatari se sotmet a la jurisdicció dels tribunals i jutjats del municipi de Barcelona per resoldre 
totes les incidències que puguin sorgir a conseqüència del compliment d’aquest contracte de 
naturalesa administrativa o de la seva interpretació. 
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I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, per duplicat i a un sol efecte. 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica    
 
Per la directora de l’Institut Narcís Monturiol, Per l’adjudicatari,    
          
 
 
 
 
 
 
    
Sra. Maria Mercè Sanz Magrané Sr. Guillermo A. Burguete Moltó 
 
DOCUMENT SIGNAT  ELECTRÒNICAMENT 
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