59/2021

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
SERVEI DE CON SULT ORIA I ASSISTÈNCIA PER A LA DIRECCIÓ
D’OBRA DEL “PROJECTE D’OBRES MUNICIPALS ORDINÀRIES DE
REFORMA DE L’A VINGUDA DELS BANYS DE C ASTELLDEFELS

D'una banda, la senyora Maria Miranda Cuervas, Alcaldessa-Presidenta, de l'Il·lm. Ajuntament
de Castelldefels amb CIF número P0805500F i domicili a la pl. de l’Església, 1 de Castelldefels
(Barcelona), actuant en el seu nom i representació.
I d'una altra banda, el senyor Jordi Nebot Roca amb núm. de DNI
,
en
nom i representació de l'empresa ARQUITECTURA AGRONOMIA SL , amb CIF B-64448848 i
domicili social a a carrer Avió Plus Ultra número 20, 2n de Barcelona (08017), en la seva qualitat
d’administrador solidari, segons escriptura de constitució de societat limitada atorgada davant
del Notari del Il·lustre Col·legi de de Catalunya, el senyor Miguel-Ángel Campo Güerri, el dia 25
de gener de 2007 i amb el número de protocol 314.
Actua com a fedatària la Sra. Tatiana Mansilla Benito en la seva condició de Secretària municipal
accidental de l’Ajuntament de Castelldefels, de conformitat amb l’establert a l’article 3.2.i) del
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessàries per
formalitzar el present contracte administratiu de serveis, als efectes del que manifesten els
següents
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.- En data 23 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local va APROVAR l’expedient de
contractació relatiu al servei de consultoria i assistència per a la direcció d’obra del “Projecte
d’obres municipals ordinàries de reforma de l’Avinguda dels Banys de Castelldefels.
Aquesta aprovació també va implicar l’aprovació de la despesa respecte de l’any 2021,
prèviament fiscalitzada per la Intervenció municipal, per un import màxim de 26.620,00 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31/9200/61900/AREA23 , en la qual hi ha
crèdit adequat i suficient segons s’acredita amb la certificació incorporada a l’expedient.
II.- En data 10 de març de 2022 la Junta de Govern Local va ADJUDICAR l’esmentat contracte a
l’empresa ARQUITECTURA AGRONOMIA SL .
Aquesta adjudicació també va implicar el compromís de la despesa respecte de l’any 2022,
prèviament fiscalitzada per la Intervenció municipal, per un import màxim de 27.780 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.9200.61900/AREA23 (INV_APT_0267).
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CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Primera.- Aquest contracte de serveis té per objecte la consultoria i assistència per a la direcció
d’obra del “Projecte d’obres municipals ordinàries de reforma de l’Avinguda dels Banys de
Castelldefels”.
El desenvolupament i seguiment de les tasques de control de les obres compreses en el
“Projecte d’obres municipals ordinàries de reforma de l’Avinguda dels Banys de Castelldefels”
consistirà principalment en la renovació dels elements d’urbanització de l’avinguda.
Segona.- El senyor Jordi Nebot Roca , en representació de l’empresa ARQUITECTURA
AGRONOMIA SL , es compromet a la realització del contracte amb estricta subjecció al plec de
clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques aprovats i a l’oferta
presentada; s’adjunta un exemplar de cadascun d’aquests documents.
Tercera.- El preu de l’adjudicació del contracte es fixa en 18.000 euros, IVA exclòs.
Quarta.- El contracte entrarà en vigor en data 11 d’abril de 2022 i, tindrà una durada de 12
mesos, més la durada de la garantia de les obres , que es descompon segons:
-

Els 12 mesos del termini de l’obra, que no es comptabilitzaran fins la signatura de l’acta
de replanteig de les pròpies obres a licitar.
La durada de la garantia de les obres per al cas que sigui necessari fer alguna reparació o
informe tècnic on sigui necessari la figura de la Direcció.

Cinquena.- Per respondre del compliment d'aquest contracte, ha estat constituïda en data 8 de
febrer de 2022 a favor d'aquesta Administració Local, una garantia definitiva per import de
900,00 euros.
Sisena.- ARQUITECTURA AGRONOMIA SL es compromet a realitzar la prestació del servei amb
les següents especificacions:
Setena.- Les factures seran abonades al següent número de compte IBAN facilitat per l’empresa
adjudicatària:
. Qualsevol modificació del número de compte IBAN
haurà de ser notificat per l’empresa contractista a través del seu representant legal. En cas
contrari, es continuaran abonant les factures al número de compte IBAN que consta en el
present contracte.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest contracte, de tot el qual se'n dóna fe,
per mi, la Secretaria acctal.
L’Alcaldessa-Presidenta,

L’empresa contractista,
La Secretaria acctal,

