FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Contracte de serveis al pavelló de l’Ajuntament de Constantí (Exp. 2723/2019)
En Constantí, a la data de les signatures electròniques
REUNITS
D'una banda, el Sr. Oscar Sanchez Ibarra, Alcalde de l’Ajuntament de Constantí, qui actua
en aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament, d’ara endavant
l’adjudicador.
I de l’altra, el Sr. Josep Llebaria Nolla, amb DNI número 39848168R, qui actua en
representació del Consell Esportiu del Baix Camp amb CIF número G43058718, amb seu
social al carrer Doctor Ferran 8 de Reus, d’ara endavant l’adjudicatari.
Compareix el Sr. Ignacio Río Santos, secretari de l’ajuntament de Constantí, per tal de
donar fe de la signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,
MANIFESTEN
Per Decret d’Alcaldia núm. 921/2019 es va aprovar l’expedient de contractació de serveis al
pavelló municipal de l’Ajuntament de Constantí, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, d’acord amb l’article 168.a) 1º de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic,
amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i Prescripcions Tècniques que
regeixen el contracte, i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació
d’aquest.
L’ àrea de contractació va procedir a negociar amb el licitador proposat per l’àrea d’esports
l'oferta inicial presentada amb un preu unitari de 22€ i 0€ d’ IVA, i en resposta, el Consell
Esportiu del Baix Camp, va presentar el resultat de la negociació amb la no acceptació de la
inclusió d’una pròrroga al contracte.
Així mateix va constituir la garantia definitiva mitjançant transferència bancaria per import
de 705,10€ al compte del BBVA de la Corporació.
Per Resolució d’Alcaldia núm. 920/2019 de 3 d’octubre de 2019 es va adjudicar el contracte
de serveis al pavelló municipal de l’Ajuntament de Constantí, al Consell Esportiu del Baix
Camp, amb NIF G43058718, pel preu unitari de 22€ (amb un pressupost màxim anual de
14.102€) i 0€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i una durada del contracte d’
un any, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, i d'acord
amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- El Sr. Sr. Josep Llebaria Nolla que actua en representació del Consell Esportiu
del Baix Camp qui s’obliga a la prestació del servei de classes dirigides al pavelló municipal
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de l’Ajuntament de Constantí, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i
de Prescripcions Tècniques, que accepten de manera incondicional i sense reserves.
SEGONA.- El preu unitari del contracte és de 22€ i 0€ IVA per un any de durada del
contracte.
Es pagarà en el termini previst a la Llei de contractes del sector públic, de conformitat amb
la factura expedida per l’adjudicatari.
TERCERA.- La durada és d’ un any, comptats de l’endemà de la formalització del present
contracte, la qual s’entén des de la notificació a l’adjudicatari del contracte formalitzat.
La prestació del servei es realitzarà de conformitat amb el calendari, durada i horaris
previstos al plec de prescripcions tècniques particulars del contracte amb una previsió d’inici
del 7 d’octubre de 2019 i de finalització el 31 de juliol de 2020.
QUARTA.- El termini de garantia serà de sis mesos durant el qual s’ha de mantenir la
garantia definitiva.
CINQUENA.- Correspon a l’adjudicador la interpretació dels plecs i del present contracte
administratiu, així com modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i
determinar-ne els efectes.
SISENA.- Aquest contracte de serveis té naturalesa jurídica privada. Les resolucions que es
dictin en el seu desenvolupament, efectes i extinció, seran impugnables per l’adjudicatari en
defensa dels seus drets, o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció civil.
I perquè consti, signen aquest contracte per triplicat exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i
en la data indicada a l’encapçalament, davant el secretari qui en dóna fe.
L'Alcalde

L’adjudicatari
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Ignacio Río Santos
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