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CONTRACTE D’OBRES D’INTERVENCIO ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA AL CASTELL VELL
D’OLIVELLA. 2a actuació
Exp. 1383-1765-2021
Olivella, (la data del document és la de l’última signatura)
SOTASIGNANTS
Marta Verdejo Sánchez, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament d’Olivella, que actua en aquest acte
en nom, representació e interès de l’ajuntament.
Josep Anton Pérez Arriaga, en qualitat d’administrador de la societat TRÍADE S.C.P. amb NIF:
J61424263, d’acord amb el certificat de nomenament annex al contracte de la SCP, signat el 31 de
desembre de 2005.
Ignacio Aragonés Seijo, secretari-interventor de l’Ajuntament d’Olivella, per donar fe de la
signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per contractar en les seves
respectives qualitats en que actuen i de comú acord

MANIFESTEN
1. La Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2021 va aprovar l’obertura del
procediment d’adjudicació de les obres d’intervenció arqueològica preventiva al Castell
Vell d’Olivella, mitjançant procediment negociat sense publicitat i va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la contractació.
2. L’11 de novembre de 2021 es va procedir a l’obertura de la documentació
presentada per l’empresa convidada.
3. Un cop examinada l’oferta es proposa la contractació de l’empresa TRIADE SERVEIS
CULTURALS del contracte d’obres d’intervenció arqueològica preventiva al Castell Vell
d’Olivella.
4. La Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2021 va aprovar l’adjudicació del
contracte d’obres d’intervenció arqueològica preventiva al Castell Vell d’Olivella (2a.
Actuació) a la societat TRIADE S.C.P.
Així formalitzen el present contracte, que es regeix per les següents:
CLAUSULES
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1. La societat TRIADE S.C.P. s’obliga a l’execució del present contracte amb subjecció al
que disposa el Plec de clàusules administratives particulars que forma part d’aquest
contracte i la normativa contractual vigent.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE: Seguir desenvolupant l’excavació arqueològica, al
jaciment arqueològic del Castell Vell d’Olivella per obtenir el màxim
coneixement possible del monument, així com col·laborar amb les tasques
preparatòries de la consolidació de les estructures ja excavades i o deteriorades
segons el projecte de restauració redactat a partir del Pla Director del Conjunt
Monumental del Castell Vell d’Olivella.
En la passada campanya va ser excavada l’àrea denominada “recinte 3”, quan
es va excavar una sitja medieval de grans dimensions i una sèrie d’estrats
pertanyents a la primera edat del ferro.
La campanya d’enguany preveu seguir desenvolupant l’excavació arqueològica
en extensió en l’angle sud-est del recinte del castell, amb l’objectiu de
completar la retícula d’habitacions localitzades des del començament de la
intervenció al monument, en la part de l’interior del mur oriental. D’aquesta
manera es pretén completar l’excavació de la franja definida des del NE al SE
paral·lela al mur de llevant, fet que facilitarà la interpretació per part dels
visitants, un cop es pugi consolidar i museïtzar, donant per conclosa les tasques
arqueològiques en aquesta part interior del Castell i mentre continuen en el
futur les intervencions en la resta del perímetre interior. Aquests treballs
requereixen moure les pedres que provisionalment es troben apilades en aquest
sector.
3. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE, CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA:
Preu del contracte: El valor estimat del contracte és de 6.915,72 € (IVA exclòs),
amb aplicació d’IVA del 21 % i el preu total per dos anys de contracte és de
8.368,02 € (IVA inclòs)
Facturació:
L’import es justificarà mitjançant aportació,
l’adjudicatari, de la corresponent factura electrònica.

per
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4. DURADA DEL CONTRACTE:
La durada del contracte és de 8 jornades a comptar de la data de la notificació
del contracte.
No hi ha possibilitat de pròrroga.
Aquest contracte te naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el seu
desenvolupament són impugnables per l’adjudicatari en defensa dels seus drets o per
causa d’interés públic, davant la jurisdicció contenciós-administrativa.
I perquè consti, signen electrònicament aquest contracte, i a un sol efecte, davant el
secretari-interventor que dona fe.
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Marta Verdejo Sánchez

Alcaldessa-presidenta
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Josep Anton Pérez Arriaga
Administrador de TRIADE S.C.P.

Ignacio Aragonés Seijo
Secretari-interventor

ANNEX:
Plec de clàusules administratives CSV cecb28d9-53c9-45e5-9919-8aadfa8e9860, per poder
veure el document heu d’accedir al següent enllaç: Validació de documents (seu-e.cat)
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