CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
ENTRE EL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE LLEIDA, AUTORITAT
TERRITORIAL DE MOBILITAT, EL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA
DE GIRONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT, EL CONSORCI DEL
TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE LA
MOBILITAT I
L’EMPRESA ID GRUP, SA

EXPEDIENT 1/2019/CON
A Lleida, a 11 de març de 2019

ES REUNEIXEN

El senyor Pere Padrosa i Pierre, com a president del Consell d’Administració del Consorci del
Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat amb NIF S2500025H, i amb seu a
la plaça Espanya, 3 entresòl de Lleida,
El senyor Pere Saló i Manera, com a president del Comitè Executiu del Consorci del Transport Públic
de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat amb NIF S1700049H, i amb seu a la plaça
Pompeu Fabra, 1 de Girona,
La senyora Trinitat Castro i Salomó, com a presidenta del Comitè Executiu del Consorci del Transport
Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat amb NIF Q4300188B, i amb seu al
carrer Anselm Clavé, 1 de Tarragona,
El senyor Jordi Martínez Mestre, amb DNI núm. 40856561M, conseller delegat de l’empresa ID GRUP,
SA amb CIF A59367458, amb domicili a efectes d’aquest contracte, carrer Montserrat Roig, 38-40 de
l’Hospitalet de Llobregat.

INTERVENEN

El senyor Pere Padrosa i Pierre, en nom i representació del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat en ús de les facultats conferides en matèria de contractació.
El senyor Pere Saló i Manera, en nom i representació del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat en ús de les facultats conferides en matèria de contractació.
La senyora Trinitat Castro i Salomó, en nom i representació del Consorci del Transport Públic del
Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat en ús de les facultats conferides en matèria de
contractació.
El senyor Jordi Martinez Mestre, en nom i representació de l’empresa ID GRUP, SA, qui actua en la
seva condició de conseller delegat d’acord amb les escriptures de l’empresa que consten a
l’expedient.
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Les parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- La realització dels serveis objecte del present contracte el va proposar el President en
funcions del Comitè Executiu del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial
de Mobilitat, el senyor Benjamín Cubillo Vidal, el passat 26 de juliol de 2018 per un pressupost total de
121.000,00 euros, dels quals 100.000,00 euros corresponen a l’import base i 21.000,00 euros, a l’IVA.
Segon.- El Comitè Executiu del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial
de Mobilitat, en data 26 de juliol de 2018 va autoritzar la contractació proposada.
Tercer.- La despesa ha estat aprovada pel president del Consell d’Administració del Consorci
Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat un cop informada la seva previsió
en la partida corresponent del pressupost del Consorci per l’any 2019.
Quart.- L’aprovació de l’expedient de contractació fou acordat en data 19 de desembre 2018 per un
import de 100.000,00 € més IVA. La fotocòpia del qual s’uneix al present document com annex 3.
Cinquè.- L’adjudicació del present contracte fou acordada mitjançant resolució de data 30 de gener de
2019 per un import de 83.848,56 € més IVA. La fotocòpia del qual s’uneix al present document com
annex 4.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- OBJECTE
L’empresa ID GRUP, SA, es compromet a l’execució dels serveis d’administració i gestió del sistema
operatiu de la Integració Tarifària pels Consorcis del Transport Públic, Autoritat Territorial de la
Mobilitat de l’Àrea de Lleida, de l’Àrea de Girona i del Camp de Tarragona, subjectant-se estrictament
al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques formulades per
l’Administració, documents contractuals que accepta plenament, de la qual cosa deixa constància
escrita en aquest acte amb el document signat que s’uneix al present contracte com a annex 1.
Segona.- PREU DEL CONTRACTE
2.1. El preu total del contracte és de cent un mil quatre cents cinquanta sis euros amb setanta cinc
cèntims (101.456,75 euros), dels quals 83.848,56 euros corresponen a l’import base i 17.608,19
euros a l’IVA, que els Consorcis del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, de l’Àrea de Girona i del
Camp de Tarragona, Autoritats Territorials de Mobilitat han d’abonar a parts iguals en el termini
legalment establert a partir de l’expedició del document que acrediti la realització dels treballs
objecte del present contracte.
2.2.No s'aplicarà cap clàusula de revisió de preus en aquest contracte, atès que el termini d’execució
no és superior a un any.

Tercera.- TERMINI D’EXECUCIÓ
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El termini d’execució del contracte és fins el 31 de desembre de 2019. Està prevista una pròrroga d’un
any, tal com s’estableix en el plec de clàusules administratives.

Quarta.- GARANTIA
Per respondre del compliment d’aquest contracte, s’ha constituït a favor de l’Administració una
garantia definitiva per l’import de 4.192,42 euros.
En el supòsit de demora en l’execució del contracte s’aplicarà allò que disposa el Plec de clàusules
administratives particulars que regulen aquest contracte.

Cinquena.- RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI
L’empresa adjudicatària, mitjançant el seu representant, declara sota la seva responsabilitat que no es
troba sotmesa a cap de les prohibicions que per contractar amb les administracions públiques
estableix l’article 71 de la 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, i que en els seus òrgans de govern o
administració no figura cap de les persones a què fan referència la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i la restant legislació
aplicable sobre incompatibilitats.

Sisena.- FORMA DE PAGAMENT
5.1. El pagament de l’import del contracte s’efectuarà per trimestres vençuts. A partir de l’aprovació per
part de l’òrgan de contractació del document que acrediti la realització dels treballs, l’empresa
emetrà la factura i aquesta s’haurà d’abonar en el termini legalment establert.
5.2. ID GRUP, SA, enviarà als consorcis les corresponents factures que aniran adreçades a:
- Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.
- Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.
- Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.

Setena.- NATURALESA DEL CONTRACTE
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per la normativa que preveu el Plec de clàusules
administratives particulars que regulen aquest contracte.
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I perquè així consti tot el que s’ha convingut, les persones interessades firmen quatre exemplars
d’aquest contracte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Consorci del Transport Públic de
l’Àrea de Lleida,
Autoritat Territorial de Mobilitat
Signat digitalment
CPISR-1 C
per CPISR-1 C Pere
Pere Padrosa Padrosa Pierre
Data: 2019.03.28
Pierre
09:29:14 +01'00'

Sr. Pere Padrosa i Pierre
President del Consell d’Administració

Consorci del Transport Públic
del Camp de Tarragona,
Autoritat Territorial de la Mobilitat
Signat digitalment per
CPISR-1 C
CPISR-1 C Trinidad
Castro Salomó
Trinidad
Data: 2019.03.27
Castro Salomó 11:21:49 +01'00'

Sra. Trinitat Castro i Salomó
Presidenta del Comitè Executiu

Consorci del Transport Públic
l’Àrea de Girona,
Autoritat Territorial de Mobilitat

CPISR-1 C
Pere Saló
Manera

Signat digitalment
per CPISR-1 C Pere
Saló Manera
Data: 2019.03.26
11:55:33 +01'00'

Sr. Pere Saló i Manera
President del Comitè Executiu

ID GRUP, SA

Jorge
Martine
z Mestre

Digitally signed by Jorge Martinez
Mestre
DN: c=ES, cn=Jorge Martinez Mestre,
email=jordi.martinez@idgrup.com,
serialNumber=40856561M,
sn=Martinez Mestre,
givenName=Jorge,
1.3.6.1.4.1.17326.30.3=A59367458,
o=ID GRUP S.A., ou=DIRECCIÓN,
title=RL05 CONSEJERO-DELEGADO
SOLIDARIO, 2.5.4.13=Qualified
Certificate: CAM-PR-HW-KUSU
Date: 2019.03.25 11:07:56 +01'00'

Jordi Martínez Mestre
Conseller Delegat
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ANNEXES:

•

Annex 1 -

•

Annex 2 -

•
•
•

Annex 3 Annex 4 Annex 5 -

Compromís de subjectar-se al Plec de Clàusules Administratives i
Econòmiques Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques
Plec de Clàusules Administratives i Econòmiques Particulars i Plec
de Prescripcions Tècniques
Aprovació de l’expedient de contractació
Resolució d’adjudicació
L’oferta tècnica i econòmica de l’adjudicatari
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•

Annex 1 -

Compromís de subjectar-se al Plec de Clàusules Administratives i
Econòmiques Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars

COMPROMÍS DE SUBJECCIÓ ALS PLECS DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUEST CONTRACTE

El senyor Jordi Martínez Mestre, amb DNI núm. 40856561M, com a conseller delegat de l’empresa ID
GRUP, SA amb CIF A59367458, declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual
representa, com a adjudicatària del contracte dels serveis d’administració i gestió del sistema operatiu
de la Integració Tarifària pels Consorcis del Transport Públic de les Àrees de Lleida, Girona i Camp de
Tarragona, Autoritats Territorials de Mobilitat, amb núm. d’expedient 1/2019/CON:
Es compromet a l’execució dels serveis objecte del present contracte, subjectant-se estrictament al
Plec de clàusules administratives i econòmiques particulars i al Plec de prescripcions tècniques
formulades pel Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat que
regeixen en la contractació i execució del contracte.

I per a que consti signo aquesta declaració responsable.

Lleida, 11 de març de 2019

Jorge
Martine
z Mestre

Digitally signed by Jorge Martinez
Mestre
DN: c=ES, cn=Jorge Martinez
Mestre,
email=jordi.martinez@idgrup.com,
serialNumber=40856561M,
sn=Martinez Mestre,
givenName=Jorge,
1.3.6.1.4.1.17326.30.3=A59367458,
o=ID GRUP S.A., ou=DIRECCIÓN,
title=RL05 CONSEJERO-DELEGADO
SOLIDARIO, 2.5.4.13=Qualified
Certificate: CAM-PR-HW-KUSU
Date: 2019.03.26 10:29:52 +01'00'
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