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A Barcelona,  

 

 

REUNITS 

 

 

D’una part, ........., major d’edat, amb DNI núm. ..........., i domicili a efectes d’aquest contracte al carrer Sant 

Antoni Maria Claret, 167, de Barcelona (08025). 

 

 

I d'altra part el Sr. ___________________, major d’edat, amb DNI núm. ___________, i amb domicili a 

efectes d’aquest Contracte a ______________, carrer  _____________________. 

 

 

 

INTERVENEN 

 

 

................ , en nom i representació, de la FUNDACIÓ PRIVADA DE LA SANTA CREU I SANT PAU , amb 

domicili al C/ Sant Antoni Maria Claret, 167, i CIF número ........................., inscrita en el Registre de 

Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 563. Intervé en qualitat de ................. de la 

mateixa, en virtut d’escriptura d’apoderament, número ................ de protocol, atorgada davant del notari de 

Barcelona, D. Xavier Roca i Ferrer, el ................................. 

 

El segon en nom i representació de l’empresa “______________________ ”, (en endavant El Contractista), 

constituïda segons l’escriptura atorgada davant del Notari de _____________, Sr. ____________________, 

el dia __________________, amb el número de protocol ___________, amb CIF núm. _________________, 

inscrita al Registre Mercantil de ____________ al Tom __________ foli _______ full núm. __________ 

inscripció ______. El Sr. ________________ actua en la seva condició de _________________, i 

especialment facultat per aquest atorgament en virtut d’escriptura autoritzada pel Notari de 

_______________, Sr. _________________, el dia ______________________, amb el núm. __________ 

del seu protocol. 

 

EXPOSEN 

 

 

I.- Que la FUNDACIÓ PRIVADA DE LA SANTA CREU I SANT PAU (en endavant, la Fundació Privada) va 

publicar anunci de licitació a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya en data 

.................................. relatiu al procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació del 

Contracte de “Servei de manteniment de disseny i programació de les webs del Recinte Modernista de Sant 

Pau i de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau “(EXP.-LICFP16/01).  
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II.- Que l’Òrgan de Contractació de la Fundació competent per la quantia, per Resolució de data ............. ha 

resolt adjudicar el contracte esmentat a l’expositiu I, a l’empresa .............. 

 

III.- El Contractista ha acreditat davant de la Fundació la seva capacitat i personalitat per a contractar i 

obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte; ha constituït també la fiança definitiva, que 

ha quedat dipositada a disposició de la Fundació, als efectes previstos en aquest Contracte. 

 

IV.- Ambdues parts, es reconeixen mútuament capacitat suficient per dur a terme aquest acte, i procedeixen a 

la formalització del contracte d’execució dels serveis abans esmentats, i que queda subjecte a les següents: 

 

 

CLÀUSULES 

 

1.- OBJECTE 

 

1.1.- L’objecte del contracte el constitueix la realització dels treballs necessaris per prestar el Servei de 

manteniment de disseny i programació de les webs del Recinte Modernista de Sant Pau i de la Fundació 

Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” (EXP.-LICFP16/01). 

 

El contracte s’executarà amb subjecció a la següent documentació que s’annexa: 

 

− El Plec de Clàusules particulars  com annex núm. _. 

− El Plec de prescripcions tècniques particulars, com annex núm. ___ 

− L’oferta presentada per ________, que s’acompanya com annex núm. _. 

− Còpia de la fiança, com annex núm. ___ 

− Pòlissa de Responsabilitat Civil, com annex núm. ____ 

 

De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest contracte, manifesten 

ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant 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 annexos per l’ordre de la seva numeració. 

 

1.2.- L’adjudicatari declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present Contracte, amb 

total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentació contractual, i pels 

imports que es detallen en la clàusula 2 d’aquest document. 

 

2.- PREU 

 

2.1. L’import màxim a abonar a l’adjudicatari objecte del present contracte s’estableix en la quantitat de 

___________________€ (IVA exclòs), més la quantitat de (___________€) corresponent a l’IVA. 
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2.2.- En l’import total abans esmentat, s’entendran incloses totes les quanties necessàries per a la realització 

dels treballs corresponents. La següent relació, de caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou: 

 

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social. 

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

- Assegurances de tota mena. 

- Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 

Per tot això, el pressupost indicat comprèn la totalitat dels treballs contemplats durant el termini d’execució 

previst, per la prestació dels serveis i es consideren inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos, llevat de 

l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 

2.3.- En el supòsit que s’augmentessin o reduïssin els treballs o serveis objecte de contractació, aquest 

augment o reducció es valorarà d’acord amb els preus que regeixen el present Contracte o, si s’escau, es 

fixaran contradictòriament.  

 

3.- FORMA DE PAGAMENT  

 

L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de la Fundació, prèvia conformació de les 

factures i de la qualitat dels serveis executats, i d’acord amb la normativa vigent. 

 

L’adjudicatari enviarà a la Fundació la corresponent factura que anirà adreçada a: Departament d’Economia i 

Finances, i on es farà constar el número d’expedient que la Fundació ha fet servir per tramitar la licitació, que 

en aquest cas és  LICFP 16/01, i l’empresa adjudicatària emetrà factures amb periodicitat mensual fins 

l’import resultant de la seva oferta. 

 

En tot cas, la cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a la Fundació amb un preavís 

mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 

 

La Fundació es reserva el dret de restar de les factures les possibles penalitzacions que es puguin aplicar 

d’acord amb allò previst al contracte. 

 

4.- TERMINI 

 

El present contracte tindrà una durada d’un (2) anys a comptar des del dia següent a la data de la seva 

formalització.  

 

Abans de la seva finalització, es podrà prorrogar un (2) any més, però en pròrrogues de 12 mesos d’acord 

amb allò previst a l’article 23.2 del TRLCSP, si bé la durada total del contracte, incloses les seves pròrrogues, 

no podrà excedir en cap cas de quatre (4) anys. 
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5.- RÈGIM DE FIANCES 

 

1.- S’incorpora a aquest contracte, com a annex núm. ......, una còpia de la fiança constituïda pel Contractista 

d’acord amb el Plec de Clàusules Particulars que regeix el procediment, quedant l’original en poder de la 

Fundació, fiançant l’exacte compliment de les obligacions i de les altres responsabilitats que assumeix, 

derivades del present contracte. 

 

2.- La fiança respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte; de la seva execució o de 

la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, la Fundació hagués abonat 

en excés arran de la liquidació final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de 

les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a Fundació per tercers i amb caràcter 

general, del compliment de totes les seves obligacions. 

 

3.- En qualsevol dels supòsits previstos en el present contracte, la FP, podrà procedir lliurement i per la seva 

exclusiva determinació a l’execució de la fiança constituïda, i disposar de les quantitats que abasti. Tot això 

sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es cregui assistit el Contractista, que no 

suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per part de la Fundació, essent la única obligació 

d’aquesta reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així resultés procedent. 

 

4- L’esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció de la FP la liquidació del contracte 

i lliurats, si s’escau, tots els certificats i documentació que sigui pertinent.   

 

 

6.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS 

 

1.- Caldrà que en tot moment, el Contractista estigui al corrent de les obligacions que com a empresa li 

corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà 

estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de la 

Fundació, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 

 

2.- D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de Riscos 

Laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de Riscos Laborals, l’adjudicatària està obligada al compliment de la normativa 

vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i en aquest sentit, s’obliga a lliurar a la Fundació el Pla de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

7.- REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL LABORAL DE L’EMPRESA CONTRACT ISTA  

 

 

1.- Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits de 

titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, 

sense perjudici de la verificació per part de la Fundació del compliment d’aquells requisits. 
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L’empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions en la seva 

composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb vista a no alterar el bon funcionament del 

servei (quan hi hagi raons que justifiquin aquesta exigència) informant en tot moment a la Fundació. 

 

2.- L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i contínua, sobre el personal 

integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte el poder de direcció inherent a tot 

empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i 

vacances, la matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, 

quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la 

potestat disciplinària, així com tots els drets i obligacions que es deriven de la relació contractual entre 

empleat i empresari. 

 

3.- L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del contracte 

desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte de l’activitat delimitada 

en els plecs com a objecte del contracte. 

 

4.- El Coordinador General designat per l’empresa tindrà entre les seves obligacions les següents: 

 

a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista enfront de la Fundació, canalitzant la comunicació entre 

l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte, d’una banda, i la FP, 

d’altra banda, en tot allò relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 

 

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir a aquests treballadors 

les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat. 

 

c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip de treball de les funcions 

que tenen encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de treball. 

 

d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte i, amb aquest efecte, 

coordinar adequadament l’empresa contractista amb la FP, a efectes de no alterar el bon funcionament del 

servei. 

 

e) Informar a la FP sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l’equip de treball 

adscrit a l’execució del contracte. 

 

 

8.- RESOLUCIÓ  

 

1. El present contracte serà executat de conformitat amb allò que s’estableix en els Plecs i d’acord amb tota 

aquella documentació que revesteixi caràcter contractual. El contractista resta obligat així mateix al 

compliment de la seva oferta.  

 

2. El present contracte es resoldrà, a banda de per les causes previstes a l’article 223 del TRLCSP, si té lloc 

alguna de les causes que es preveuen a continuació.  
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- La dissolució o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, llevat d’aquells supòsits 

en què dita dissolució o extinció procedeixi d’operacions societàries, conformes a la legislació 

mercantil, i en què l’altra entitat jurídica succeeixi universalment a l’adjudicatària en tots els drets i 

obligacions. 

- La dissolució o extinció de la Fundació, qualssevol que siguin les causes que motivin tals supòsits.  

- El mutu acord entre la Fundació i l’adjudicatari del present contracte de serveis. 

- La no formalització del contracte dins el termini previst a l’efecte. 

 

- L’acumulació de tres informes de qualificació negativa durant l’execució del contracte i que siguin el 

resultat dels controls aleatoris que la Fundació realitzi. 

 

- La manca manifesta de veracitat dels continguts de qualsevol dels documents i declaracions 

aportats en els sobres 1, 2 o 3.  

 

- L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents 

que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. 

 

-  L’incompliment per part de l’adjudicatari de les obligacions derivades de la normativa de  

 prevenció de riscos laborals i de protecció de dades de caràcter personal. 

- La demora en el pagament per causa imputable a la Fundació per un termini superior a 8 mesos. 

 

-  Totes aquelles altres causes que es determinin en el contracte.  

 

- Quan l’import de les penalitzacions assoleixi una quantia equivalent al 10% de l’import del contracte.  

 

3. La concurrència de qualsevol de les causes previstes a l’apartat primer de la present clàusula tindrà 

efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 

reclamacions o recursos dels que es cregui assistida l’altra part.  

 

4. La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades en l’apartat 2 de la present clàusula 

donarà lloc a la recíproca devolució dels béns i de l’import dels pagaments realitzats, si s’escau. 

 

En cas que la resolució es produeixi per causes imputables al contractista, la Fundació tindrà dret a percebre 

una indemnització de, com a mínim, un 10% de l’import d’adjudicació del contracte.  

 

5. En el supòsit de resolució del contracte abans de la finalització del seu termini, l’adjudicatari resta obligat a 

prestar la màxima col·laboració per a efectuar el traspàs del servei a una nova empresa adjudicatària.  
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8.-  CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 

 

1.-D’acord amb allò previst als Plecs que regeixen el present contracte, les seves prestacions  podran ser 

objecte de subcontractació.    

 

2.- El present contracte podrà ser objecte de cessió.  

 

 

9.- MODIFICACIÓ CONTRACTUAL 

 

En aquest contracte no s’estableixen causes previstes i precises de modificació del contracte.  

 

 

10.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

 

1.- De conformitat amb el què disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal, la Fundació informa que amb motiu de la celebració del contracte, les dades de 

caràcter personal del signant del mateix seran incloses en un fitxer responsabilitat de Fundació amb domicili 

al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 BARCELONA. Així mateix, s’informa que la finalitat del 

tractament i recollida de les dades serà la gestió i execució del contracte, així com la gestió econòmica, 

contable i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, la gestió de cobraments i pagaments i 

històric de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a la Fundació, al domicili indicat, adjuntant una còpia 

del DNI o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 

 

2.- El contractista, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalització del present 

contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent als seus treballadors, 

tercers i/o col·laboradors, garanteix que amb caràcter previ al seu lliurament a a la Fundació ha recaptat i 

obtingut de dites persones el seu consentiment inequívoc pel tractament de les seves dades personals i per la 

comunicació de les mateixes a a la Fundació, per a ser tractades per aquesta amb la finalitat de la gestió i 

execució del contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició davant de a la Fundació amb domicili al carrer Sant Antoni Maria Claret, 

167, 08025 BARCELONA com entitat responsable del tractament. 

 

12.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

En cas que la societat contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present contracte continuarà 

vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 

obligacions provinents del mateix.  

 

Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o rams d'activitat de les mateixes, 

continuarà el contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 

obligacions contrets, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació o que les diverses 

societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el 
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patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb aquella de l'execució del 

contracte.  

 

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte les condicions de 

solvència necessàries es resoldrà el contracte, considerant-se amb caràcter general com un supòsit de 

resolució per culpa de l'adjudicatari. 

 

 

13.-RÈGIM JURÍDIC 

 

El contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola.  

 

 

14.- JURISDICCIÓ 

 

L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als 

efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 

del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les parts, cas d’exercitar accions judicials, se 

sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb 

renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.  

 

 

I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present Contracte, per 

duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu encapçalament. 

 

 

 

Per FUNDACIÓ PRIVADA  Per ______________________ 

DE LA SANTA CREU I SANT PAU 

 

 

 

 

 

 

Sr. _____________________________ Sr.  ___________________ 

 

 


