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Senyor/a,
Us trameto, adjunt, el contracte corresponent a l’Acord Marc per a la prestació del servei
de reinserció social ¡ prevenció de la delinqüéncia mitjançant la contractació d’interns de
centres penitenciaris de Catalunya o de persones sotmeses a mesures judicials, que
hauran de seguir un programa formatiu i fer actuacions forestals de neteja de boscos i
altres treballs forestals (Expedient PO SR 0004 2013T.A.) signat pel nostre director.
Per qualsevol aclariment al respecte no dubteu en posar-vos en contacte amb aquest
departament de compres o directament amb la Sra. Olaya Sánchez al teléfon 93 554 43
81.
Atentament,

La u reá

i Prats
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Barcelona,

Enrio Granados, 33
08007 Barce!ona
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ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REINSERCIÓ SOCIAL 1
PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÉNCIA MITJANÇANT LA CONTRACTACIO
D’INTERNS DE CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA O DE PERSONES
SOTMESES A MESURES JUDICIALS, QUE HAURAN DE SEGUIR UN PROGRAMA
FORMATIU 1 FER ACTUACIONS FORESTALS DE NETEJA DE BOSCOS 1 ALTRES
TREBALLS FORESTALS (EXPÉDIENT NÚMERO PO SR 0004 2013 T.A.)

Barcelona, a 19 de novembre de 2012
REUNITS

D’una part, el senyor Josep Nl. Faura Messa, director del Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció -en endavant CIRE- amb número de NIF 46327390 P ¡ seu al carrer
d’Enric Granados, 33 de Barcelona, en virtut del nomenament atorgat en l’Acord de
Govern GOV/58/2011, de 29 de març, ¡ d’acord amb les funcions que II atribueix
l’article 9.1 de la Llei 23/2009, de 23 de desembre, del C~ntre d’Iniciatives per a la
Reinserció.
De l’altra, la senyora Griselda García Aranda, amb número de NIF 46698064Z que actua
en nom ¡ representació de l’empresa TALHER, S.A., en virtut de nomenament de
cárrecs atorgats pel notan de Catalunya, senyor Alberto Bravo Olaciregui, en data 21 de
gener de 2010, sota el número 50 del seu protocol, ¡ amb domicili social al carrer de
Josep Ferrater i Mora, 2-4 2a planta de Barcelona.
Ambdues parts es reconeixen mútuarnent la capacitat legal suficient per contraure les
obligacions d’aquest contracte i
MANIFESTEN

PRIMER. En data 8 d’octubre de 2012, el CIRE va aprovar linici de l’expedient per a
l’adjudicació de l’Acord Marc per a la contractació de serveis de reinserció social i
prevenció de la delinqüéncia mitjançant la contractació d’intems de centres penitenciaris
de Catalunya o de persones sotmeses a mesures judicials, que hauran de seguir un
programa formatiu i fer actuacions de neteja de boscos i altres treballs forestals
(Expedient PO SR 0004 2013 T.A.), amb un import de licitació de l’Acord Marc de
900.000,00 € l sent el valor estimat de l’Acord Marc amb inclusió de les eventuals
prórrogues de 3.600.000,00 €.
SEGON. Mitjançant resolució del 8 de novembre de 2012, l’órgan de contractació del
CIRE va resoldre l’adjudicació de l’Acord Marc anteriorment esmentat, resultant com
una de les adjudicatáries l’empresa TALHER, S.A.
TERCER. L’Acord Marc té com a objecte establir les condicions procedimentals i
d’execució per a la contractació de serveis de reinserció social i prevenció de la
delinqüéncia mitjançant la contractació d’interns de centres penitenciaris de Catalunya o
de persones sotmeses a mesures judicials que hauran de seguir un programa formatiu i
fer actuacions de neteja de boscos i altres treballs forestals.
1 ATORGUEN ELS SEGÜENTS PACTES:
PRIMER. Amb aquest contracte les pafts signants formali~en l’Acord Marc descrit en
els antecedents anteriors.

Les obligacions de I’Acord Marc són les que es reflecteixen en el Plec de
cláusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions técniques, així com
totes aquelles altres derivades de les concrecions ¡ millores ofertes per l’empresa ¡
acceptades per l’órgan de contractació, que tenen a tots els efectes el carácter de
condicions d’execució.
SEGON.

TERCER. El període de vigéncia d’aquest contracte es fixa entre l’l de gener de 2013 i
el 31 de desembre de 2013.
Aquest període es podrá prorro~ar fins arribar al máxim de 48 mesos, comptabilitzant
se la vigéncia inicial més la de les successives prórrogues. La prórroga l’acordará I’órgan
de contractació i será potestativa per a CIRE ¡ per a les empreses adjudicatáries, sense
que es pugui produir pel consentiment táctic de les parts.
QUARt Les especiflcacions de la prestació del servei —abast i tipologia-, així com la
resta d’obligacions que l’empresa TALHER, S.A. com a adjudicatária está obliga a
complir, es determinen en la cláusula tercera del Plec de prescripcions técniques.
CINQUÉ~ Les obligacions en matéria de
TALHER, S.A. com a adjudicatária está

prevenció de riscos laborals que ‘empresa
obligada a complir, es determinen en la
cláusula quarta del Plec de prescripcions técniques.

SISÉ. Els mitjans técnics per a les actuacions en l’ámbit mediambiental (neteja de

boscos i altres treballs forestals), els equips de protecció individual i els mitjans logístics
mínims que l’empresa TALHER, SA. com adjudicatária disposa per al
desenvolupament del contracte, són les que s’estableixen a la cláusula cinquena del Plec

de prescripcions técniques.
SETÉ. El percentatge mínim de contractació d’interns de centres penitenciaris de
Catalunya o de persones sotmeses a mesures judicials, respecte del total de persones
contractades per ‘empresa TALHER, S.A. per a l’execució deIs contractes de serveis
derivats, será d’un 100%, segons la seva oferta presentada.
VUITÉ. La celebració de subcontractes per part de l’empresa TAIHER, S.A., está
permesa flns al 30% de l’import d’adjudicació, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat
M del Quadre de característiques del Plec de cláusules administratives particulars.
NOVÉ. Penalitzacions per incompliment: L’empesa TALHER, S.A. s’ha de fer
responsable que els serveis objecte d’aquest contracte es prestin en el lIoc acordat i
d’acord amb les característiques, requisits i terminis d’execució establerts. Quedará
exempt de responsabilitat en els casos en els que el servei no hagi estat possibie de
realitzar per causes de força degudament justificades.

Es considerará falta greu:
-

-

L’incompliment total o parcial superior al 50% del subministrament acordat en les
comandes o contractes derivats.
El lliurament defectuás deis materials sol~licitats que impossibilités el seu
aprofltament.
El retard en el lliurament de l’objecte de la comanda o contracte posterior en més

d’un 50% al termini estipulat en la comanda o contracte derivat.
Es considerará falta lleu qualsevol altre incompliment en el lliurament, ja sigui en els
terminis o objecte de la comanda o contracte derivat. L’acumulació de tres faltes lleus
en l’execució deis contractes derivats suposará una falta greu.

JI

La penalització per incompliment d’una falta Iieu suposará la penalització d’un 2% de
l’impórt dei contracte. En la reártzació d’una falta greu i’órgan de contractació podrá

optar per imposar una penalització del 10% de l’import del contracte o bé resoldre’l,
prévia audiéncia a l’altra part.
DESÉ. Es preveu la rescissió o resolució del contracte en els següents casos:
a) Per mutu acord entre les parts manifestada per escrit.

b) Per ¡ncompliment de les obligacions assumides en virtut d’aquest contracte.
c) Per qualsevol altra de les causes que resultin de l’aplicació del contracte de
conformitat amb la legislació vigent, d’acord amb l’establert en el plec de
cláusules administratives de l’Acord Marc.
ONZÉ. De conformitat amb la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció

de dades, ambdues parts fan constar de manera expressa que s’abstindran de fer cap
mena de tractament de les dades personais de que disposin com a conseqüéncia
d’aquest contracte, llevat d’aquell que sigul estrictament necessari per les finalitats del
mateix. En aquests sentit es comprometen especialment a no cedir a tercers les dades
esmentades o els arxius que les contenen~ així cóm a guardar estricta confldencialitat
sobre les mateixes.
Els suports, tant en format automatitzat com en paper, que continguin dades de
carácter personal a les que s’hagi pogut tenir accés durant el desenvolupament del
contracte seran destruídes un cop finalitzada la vigéncia de la prestació de serveis llevat
autorització expressa de CIRE.
DOTZÉ. Qualsevol discrepáncia o diferéncia que pogués sorgir entre les parts, es

resoldrá mitjançant l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense
perjudici de la plena efectivitat deis compromisos contractuals així expressats en el
present document que, malgrat aixó, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge.
Les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui
se Ii encarrega la designació de 1’ Arbitre o Arbitres i l’administració de l’arbitratge;
obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral.
TRETZÉ.

El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal

vigent.
Sense perjudici de la plena aplicació de la cláusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil
será competent per a resoldre les controvérsies entre les parts en relació als efectes,
compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb alló previst
a l’article 21 de la Llei 30/2007. Les parts, cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten
expressament a la jurisdicció i competéncia deis Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondreis.

1 perqué així consti, signen ambdues parts, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la
data expressats a l’encapçalament.
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