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A Barcelona, 18 de desembre de 2018 
 
 

REUNITS 
 
 

D’una banda, el Sr. ALBERT BATALLA, amb NIF 52.306.449-X, en nom i 
representació de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (en 
endavant, ACM), domiciliada a Barcelona, carrer València, 231, 6a planta i NIF 
G66436064, inscrita en el full núm. G002.5 del Registre d’Organitzacions Associatives 
d’Ens Locals, amb el número d’inscripció G002/96. 

 
Actua com a Secretari General de l’ACM, especialment facultat per aquest acte, en 
virtut dels Estatuts de l’ACM i del Reglament intern de contractació de l’esmentada 
entitat. 

 
De l'altra part, el Sra. Lourdes Jané Ros, directora de la FUNDACIÓ URV (en endavant 
FURV), que representa la institució en virtut dels poders atorgats davant del notari Sr. 
Martin Garrido Melero en data 18 d’octubre de 2018. La FURV té NIF G-43581321 i 
domicili a Tarragona al carrer de l’Escorxador s/n. 

 

Ambdós compareixents es reconeixen mútua i recíprocament capacitat per obligar-se i 
lliurament, 

 
 

EXPOSEN 
 
 

I.- Que, prèvia tramitació del corresponent procediment de contractació de conformitat 
amb els plecs de condicions i l’anunci de licitació del contracte de formació 
universitària de postgrau en gestió gerencial local de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, publicat al perfil de contractant de l’ACM el 19 de maig de 
2018, la Secretaria General de l’ACM va resoldre adjudicar el contracte a la 
FUNDACIÓ URV. 

 
II.- En data 23 de juny de 2018 es va procedir a la formalització del contracte amb 
l’entitat adjudicatària. 

 
III.- Vist que en data 5 de desembre de 2018, prèvia tramitació del corresponent 
procediment previst a tal efecte i atenent al fet que es considerà com a opció més 
beneficiosa per a totes les parts procedir a la pròrroga del contracte ja que hi ha la 
voluntat d’oferir una nova edició del postgrau a la demarcació de Tarragona, es va 
dictar Resolució per la Secretaria General de l’ACM aprovant definitivament la pròrroga 
del contracte. 
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I convenint així, ambdues parts, en qualitat d’adjudicador i adjudicatari, la pròrroga del 
present contracte, la formalitzen en aquest document, de conformitat amb les 
següents, 

 

CLÀUSULES 
 
 

PRIMERA.- Objecte del contracte 
 

L’objecte del present pròrroga de contracte és el servei de de formació universitària de 
postgrau en gestió gerencial local de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 
SEGONA.- Consentiment 

 
La FUNDACIÓ URV es compromet a executar els serveis de formació universitària de 
postgrau en gestió gerencial local, en els termes establerts en el Plec de condicions 
del contracte i de l’oferta adjudicada, documents contractuals que accepta plenament. 

 
TERCERA.- Naturalesa del contracte 

 
El present contracte és de caràcter privat, per aquest motiu es regeix respecte els seus 
efectes, compliment i extinció pel present contracte i pel Plec de condicions i, 
subsidiàriament, pel dret privat. 

 
És a dir, si hi haguessin discrepàncies respecte a l’aplicació i execució de l’acordat, 
seran resoltes per les parts de comú acord. En el cas improbable de no produir-se 
aquest acord, les qüestions litigioses sorgides sobre els efectes, compliment i extinció 
del contracte es resoldran als jutjats i tribunals de l’ordre civil de Barcelona. 

 
QUARTA.- Preu del contracte 

 
El preu d’aquest contracte és de 44.750€, sense IVA. 

 
CINQUENA.- Vigència 

 
Aquest contracte té la durada de un any i sis mesos a partir de l’inici de la prestació del 
servei, prorrogable per un any i mig més, si així ho acorden les parts de forma 
expressa. 

 
SISENA.- Compromisos de l’ACM 

 
En el marc del present contracte, l’ACM es compromet a: 

 
1) Abonar el preu dels serveis efectivament realitzades a l’ACM, d’acord amb el 

què determina aquest contracte i els Plecs de condicions. 
 

2) No divulgar la informació facilitada pel contractista i designada per aquests, de 
forma expressa i justificada, com a confidencial. En el cas de manca d’indicació 
s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 
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SETENA.- Compromisos de l’adjudicatària 
 

En el marc del present contracte, la FUNDACIÓ URV es compromet a: 
 

1) Realitzar els serveis objecte del present contracte de conformitat amb la bona 
praxis professional i, en el temps i el lloc fixats per aquest contracte o pel Plec 
de condicions. 

 
2) Continuar la prestació del servei fins a una nova contractació, si un cop 

finalitzat el termini de vigència inicial del contracte o el termini de les possibles 
pròrrogues, no s’hagués formalitzat un nou contracte. Aquest compromís 
s’haurà de realitzar d’acord amb l’article 235.a) del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny 
(ROAS). 

 
3) Dotar-se dels mitjans necessaris per desenvolupar les obligacions objecte del 

present contracte. 

4) Respondre dels danys i perjudicis que poguessin causar-se a l’ACM o a tercers 
a causa de l’execució del contracte. 

5) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, fiscal, de seguretat social, 
de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, de protecció de dades 
personals i en matèria mediambiental. 

a. L'incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o per 
part del seu personal tècnic o col·laborador, no implicarà cap 
responsabilitat per a l’ACM. 

 
6) Respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut 

a l’execució del contracte, durant el termini de 5 anys des del seu coneixement. 

7) Emprar la llengua catalana en les seves relacions amb l’ACM i els alumnes del 
postgrau derivades de l’execució del contracte. També haurà d’utilitzar el català 
en els rètols, publicacions, avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
general que es derivin de l’execució del contracte. 

8) Mantenir estàndards de qualitat i les prestacions equivalents, als criteris 
econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del contracte. Altrament, 
el personal que adscrigui la prestació del servei, haurà d’observar els nivells 
mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació 
contractada. 

a. Si aquests nivells o regles no es respecten l’ACM informarà al prestador 
i aquest haurà de substituir la prestació en el termini més breu possible. 

9) Disposar de personal suplent amb la formació i experiència suficient, per poder 
substituir les persones que haurien de prestar els serveis en els supòsits de 
vacances, absències i/o malalties. 

10) Els treballs desenvolupats durant la vigència del contracte per l’empresa 
contractada són propietat de l’ACM. 

 
VUITENA.- Acords entre les parts 
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Tots els acords entre les parts relatius a la forma, quantia, actualització o modificació 
de les retribucions o qualsevol altra modificació de les obligacions assenyalades en el 
present contracte hauran de ser pactats i redactats per escrit i signats per ambdues 
parts, i s’hauran d’ajustar a les determinacions establertes a l’article 219 del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 

 
NOVENA.- Domicili a efectes de notificacions. 

 
El mitjà principal de notificació serà el correu electrònic que les parts hagin facilitat a 
tals efectes, i que es destaquen a continuació. 

 
- Correu electrònic a efectes de notificació de l’ACM: juridics@acm.cat 
- Correu electrònic a efectes de notificació de la FUNDACIÓ URV: 

natalia.rull@fundacio.urv.cat 
 

I en defecte, les parts fixen com a domicili a efectes de notificacions l’indicat en 
l’encapçalament del present contracte. 

 
DESENA.- Condicions de pagament 

 
El preu del contracte es farà efectiu contra la presentació d’una factura inicial del 70% 
del preu del contracte en el moment d’inici de les accions formatives i una segona 
factura del 30% restant, en el moment de la finalització del postgrau. 

 
El pagament es realitzarà dins el termini de 30 dies següents a la data de recepció 
dels documents que acreditin la prestació del servei, tot presentant la factura pertinent. 
Sens perjudici d’aquesta previsió, es podrà exigir al contractista la presentació de la 
documentació corresponent al personal destinat a l'execució del contracte, als efectes 
de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social. 

 
Les factures indicaran el número d’expedient de contractació i es presentaran al 
Registre de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i, han d'incloure una breu 
descripció del servei prestat fins al moment. 

 
ONZENA. Causes de resolució 

 
Es podrà resoldre aquest contracte en els supòsits següents: 

 
a) Són causes de resolució del contracte, aquelles previstes als articles 223 i 308 

del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

b) La suspensió per causa imputable al prestador del servei de l’inici de la 
formació, per un termini superior als sis mesos a partir de la signatura del 
contracte. 

 
c) Per desistiment o suspensió del contracte per un termini superior a un any, 

degut a la manca d’inscripcions mínimes acordades per realitzar el postgrau, 
una vegada acordat per l’ACM. Aquesta causa no generarà cap dret 
d’indemnització a favor del prestador del servei. 
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d) Incórrer en qualsevol de les causes de prohibició per contractar estipulades a 
l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, o als 
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’ACM puguin 
derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 

 
e) L’incompliment de les obligacions contractuals, sens perjudici de les penalitats 

establertes a la clàusula 3.7 del Plec de condicions. 
 

DOTZENA.- Confidencialitat 
 

Ambdues parts es comprometen expressament a no divulgar la informació que en la 
marc del present contracte sigui proporcionada per una part o recíprocament. Aquesta 
obligació es mantindrà durant tota la vigència del contracte i un cop extingit aquest. 

 
 

I en prova de conformitat ambdues parts signen el present document per duplicat 
exemplar, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 

 
 
 

Sr. Albert Batalla i Siscart Sra. Lourdes Jané Ros 
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