Servei de Contractació
Plaça Didó, 5, 1a. planta
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 00
contractacio@terrassa.cat

Ref.: Exp. ECAS-10617/2021

INTERVENEN

D'una part, el Sr. Isaac Albert i Agut, tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i
Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa en virtut de delegació per decret de l'AlcaldiaPresidència número de registre 2020-11-05 DELE-11407/2020, que actua en nom i
representació d'aquesta Corporació.

D’una altra, el Sr. Joaquim Guilaniu Bou, amb DNI núm. _________, en nom i
representació de l’empresa EACOM, Enginyers i Arquitectes, Consultors d'Obres i
Muntatge SA, amb NIF A60997665 i domicili a efectes de notificació a Barcelona, carrer
Berruguete, número 60, codi postal 08035, en virtut en virtut de l’escriptura pública
autoritzada davant el notari de l'Il·ltre. Col·legi de Barcelona, senyor Xavier Roca Ferrer,
amb data 2 de març de 2018 i número de protocol 521.

Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca la capacitat suficient per a
l’atorgament d’aquest document i
MANIFESTEN
I.- Mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
amb número de registre 2022-07-25 ECAS-10617/2021, l’Ajuntament de Terrassa va
adjudicar a l’empresa EACOM, Enginyers i Arquitectes, Consultors d'Obres i Muntatge SA
el contracte dels servei de direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut del contracte
de manteniment de semàfors que estigui vigent en el moment de la seva adjudicació
(previsiblement l'ECAS 2930/2019, contracte de manteniment de la xarxa semaforitzada i
dels sistemes intel·ligents aplicats a la gestió de la mobilitat, que substituirà l'actual ECAS
5409/2014).

De conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP, les parts contractants
procedeixen a atorgar aquest contracte administratiu de serveis en base a les següents:
CLÀUSULES
Primera.- L’objecte
L’empresa EACOM, Enginyers i Arquitectes, Consultors d'Obres i Muntatge SA es
compromet a donar compliment a l’objecte del contracte dels servei de direcció d’obra i la
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coordinació de seguretat i salut del contracte de manteniment de semàfors que estigui
vigent en el moment de la seva adjudicació (previsiblement l'ECAS 2930/2019, contracte
de manteniment de la xarxa semaforitzada i dels sistemes intel·ligents aplicats a la gestió
de la mobilitat, que substituirà l'actual ECAS 5409/2014). També serà objecte d’aquest
contracte la coordinació de seguretat i salut del contracte de serveis del manteniment de la
senyalització horitzontal i vertical, i de les pilones (ECAS 7138/2018 o el que el
substitueixi), així com altres treballs de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut
d'eventuals contractes que es licitin per part del servei de mobilitat que s'executin durant la
vigència d'aquest contracte.

Segona.- El règim jurídic
El contracte es tipifica de serveis, segons el que estableixen l’article 17 de la LCSP, per a
la determinació de les normes que s’han d’observar en la seva adjudicació.
El contracte té caràcter administratiu i es regeix pel plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) i plec de prescripcions tècniques (PPT), les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte; per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, (d’ara endavant LCSP), per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014; en allò que no estigui derogat per la
Llei pel Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP) 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat; pel Decret llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; pel Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic; per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica; pel Reglament d’obres, activitats i
serveis de les corporacions locals (ROAS).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació la resta de normes de dret administratiu,
i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas.
En cas de contradicció entre el plec i la normativa vigent, s’aplicarà preferentment la
normativa vigent, la qual també suplirà les omissions, mancances o deficiències del plec.
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
El contingut del plec de prescripcions tècniques (PPT) forma part del PCAP. En cas que hi
hagi contradiccions entre les clàusules del PPT i del PCAP, prevaldrà el que disposi
aquest últim.
De conformitat amb el que estableix l’article 19 de la LCSP, el contracte no està subjecte a
regulació harmonitzada.
La normativa identificada en el PCAP i en el PPT és la que vigeix actualment en tot cas, de
mode que en cas de modificació, substitució i/o derogació, s'haurà d'entendre que ha estat
modificada, substituïda i/o derogada respectivament per la norma concreta corresponent.
Tercera.- El preu
El preu del contracte s’estructura en dues parts, d'acord amb l'oferta presentada:
Preu ofert, exclòs l’IVA
Preu de les Tasques d’obligat compliment

37.289,25 €

Preu/hora de les Tasques per feina feta

32,00 €/h

a) 37.289,25 €, exclòs l’IVA corresponents a les Tasques d’obligat compliment es
formula en termes de preus aplicables a un tant alçat. Són les tasques descrites
l’apartat 1.1 del PPT.
b) 6.611,58 €, exclòs l’IVA corresponents a les Tasques per feina feta es formula en
termes de preus unitaris referits a un preu/hora de feina efectuada. Són les tasques
descrites l’apartat 1.2 del PPT.
La quota actual corresponent de l’IVA és el 21 %.
Les Tasques per feina feta, tal com s’estableix al plec de clàusules administratives
particulars, s’adjudica al contractista l’execució pel preu/hora ofert, tenint en compte que el
l’import de 6.611,58 €, exclòs l’IVA, té el caràcter de pressupost màxim. El nombre total de
prestacions incloses en l’objecte del contracte no es defineix amb exactitud, pel fet d’estar
subordinat a les necessitats finals de l’Ajuntament.
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Quarta.- La durada
El contracte tindrà una durada de dos (2) anys comptats des de la data següent a la
formalització del contracte. El contracte es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de,
durada inicial més pròrrogues, 4 anys.
Cinquena.- Els mitjans personals i materials adscrits a l’execució del contracte
El contractista aportarà tots els mitjans, tant personals com materials, necessaris i
suficients per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions
tècniques establertes i amb l'oferta realitzada, i amb plena responsabilitat per oferir una
execució a plena satisfacció de l’Ajuntament.
Oferta realitzada:
15.1.1.3

Experiència del personal adscrit al contracte, en treballs de direcció
facultativa de serveis de manteniment de la xarxa semaforitzada
Treballs realitzats

Treballs de direcció facultativa de serveis de manteniment de la
xarxa semaforitzada del personal adscrit al contracte els darrers
5 anys
15.1.1.4

8 treballs

Experiència del personal adscrit al contracte, en treballs de direcció
facultativa de sistemes intel·ligents aplicats a la gestió de la mobilitat en
entorns urbans
Treballs realitzats

Treballs de direcció facultativa de sistemes intel•ligents aplicats a
la gestió de la mobilitat en entorns urbans del personal adscrit al
contracte els darrers 5 anys.
15.1.1.5

13 treballs

Experiència del personal adscrit al contracte, en treballs de redacció de
projectes o plecs de condicions tècniques de manteniment de la xarxa
semaforitzada en entorns urbans
Treballs realitzats

Treballs de redacció de projectes o plecs de condicions
tècniques de manteniment de la xarxa semaforitzada en entorns
urbans del personal adscrit al contracte els darrers 5 anys.
15.1.1.6

11 treballs

Experiència del personal adscrit al contracte, en treballs de redacció de
projectes o plecs de condicions tècniques de sistemes intel•ligents
aplicats a la gestió de la mobilitat en entorns urbans
Treballs realitzats

Treballs de de redacció de projectes o plecs de condicions

13 treballs
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tècniques de sistemes intel•ligents aplicats a la gestió de la
mobilitat en entorns urbans del personal adscrit al contracte els
darrers 5 anys.
15.1.1.7

Experiència del personal adscrit al contracte, en treballs de coordinació
de seguretat i salut laboral d'instal·lacions de seguretat viària,
Treballs realitzats

Treballs de coordinació de seguretat i salut laboral
d'instal·lacions de seguretat viària del personal adscrit al
contracte els darrers 5 anys.

16 treballs

Sisena.- De l’execució defectuosa i demora
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert l’execució parcial
de les prestacions que defineix el contracte, l’Administració pot optar, indistintament, per la
seva resolució o per la imposició de les penalitats que, per a aquests supòsits, es
determinin en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Setena.- La jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i efectes del
contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació, amb audiència prèvia de l’interessat i posaran fi
a la via administrativa.

Per l’Ajuntament,

Per l’empresa,

Isaac Albert i Agut

Joaquim Guilaniu Bou

Tinent d'alcalde de l'Àrea de
Serveis Generals i Govern Obert

Administrador únic

Lola Rovira Franch
Tècnica de suport a la Secretaria General,
Per delegació de signatura del Secretari General de data 14
d’octubre de 2021
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