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_______________________________________________________________________________

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIP DE CINEMA ELECTRÒNIC, SISTEMES
ACÚSTICS I PANTALLA DE PROJECCIÓ PER A LA SALA JOSEP
BROSSA DE LA PATRONAL

FORMALITZACIÓ
_______________________________________________________________________________

Núm. expedient: 80/2021/SQSCR
Registre de formalitzacions contractuals: núm. 048/2021
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Pere Gallego Cañizares, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
actuant com a fedatari d’acord amb el que disposen els articles 92.3 de la Llei reguladora
de les bases de règim local i 3.2.i del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de “caràcter
nacional”,

CERTIFICO

PRIMER. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ

Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 202104709, de data 14 de desembre de 2021, s’ha
resolt l’adjudicació del contracte de Subministrament i instal·lació d’un equip de
cinema electrònic, sistemes acústics i pantalla de projecció per a la Sala Josep
Brossa de la Patronal a la raó social amb la qual es formalitza aquest contracte, en els
termes de l’acord d’adjudicació i de la proposició que va presentar a la licitació,
documentació que acompanya aquest document.
El termini d’execució del contracte és de set (7) setmanes a comptar des de la data de
formalització del contracte, d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars i
la reducció del termini proposada per l’adjudicatari, sense possibilitat de pròrroga.

SEGON. FORMALITZACIÓ
Aquest document electrònic es formalitza per ambdues parts en virtut de la llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Púbiques, llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, sobre els contractes del sector públic.
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INTERVENEN
D’una part, Juan Raúl Valladares Piedra, major d’edat, amb document acreditatiu
d’identitat núm. 45475191M, en representació de la raó social ESCENOTECNIC
INGENIERIA ESCENICA S.L. amb NIF B66824756 i domicili social a Ripollet (08291), al
carrer Puigmal, núm. 62-64, local 2-3, en la seva condició d’administrador solidari i amb
poder suficients per signar aquest contracte segons l’acta de manifestacions d’acreditació
de la titularitat real, atorgada davant la notària de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de
Catalunya, la senyora Amparo Montesa Jarque, el dia 15 de desembre de 2016, amb
núm. de protocol 1777.

L’empresa va ser constituïda, per temps indefinit, en escriptura autoritzada per la notària
de Premià de Mar, la senyora Amparo Montesa Jarque, en data 14 de juliol de 2016, amb
núm. de protocol 1026 i va ser inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 45527,
foli 118, full B490749.

De l’altra, Elisabeth Oliveras i Jorba, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, les
circumstàncies de la qual em consten per notorietat en raó de l’òrgan municipal del qual
n’és la titular.
En representació orgànica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, conforme a l’article
21.1.b de la Llei reguladora de les bases de règim local, ens local que a la resta del
contracte es denominarà “l’Ajuntament”.

El primer actua sense que consti causa d’incapacitat ni incursió en prohibició, legitimat i
representat degudament i la segona amb plena competència material, territorial i orgànica.

FORMALITZEN
El contracte que se cita a l’apartat primer d’aquest certificat i l’empresa ESCENOTECNIC
INGENIERIA ESCENICA S.L. es compromet a executar l’objecte del present contracte, en
els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques, d’acord amb la seva proposta econòmica i millores presentades
en els termes que es descriu a continuació:

Preu de contracte: 75.981,91 €, dels quals 62.794,97 € corresponen a la base imposable
i 13.186,94 € corresponen al 21% de l’impost sobre el valor afegit.

Amb les millores següents:
-

Millora del termini de garantia i manteniment: ampliació de 2 anys respecte al
mínim de 2 anys previst. Termini total de garantia: 4 anys.

-

Millora del termini d’execució: acabar tres setmanes abans de les 10 previstes
d’execució.

Aquest instrument, integrat per aquesta acta i els documents següents, que s’uneixen al
seu cos:
-

El plec de clàusules administratives particulars. (42 pàg.)

-

El plec de prescripcions tècniques particulars. (8 pàg.)

-

El document anomenat Plec de clàusules administratives generals aplicable als
contractes administratius i als contractes privats de l’ens local i dels seus
organismes autònoms. (17 pàg.)

-

Decret d’adjudicació definitiva. (5 pàg.)

-

L’oferta tècnica presentada de l’empresa contractista. (34 pàg.)

-

L’oferta de valoració matemàtica. (1 pàg.)

Tots els documents tenen la naturalesa d’estipulacions contractuals.
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TERCER. FORMA DE LES DECLARACIONS CERTIFICADES
Així ho atorguen, aproven, ratifiquen i signen, tenint la signatura de l’alcaldessa també el
caràcter de vistiplau i pressa de raó de l’assistència jurídica que li presto inherent a la
funció pública actuada. Que manifesten haver llegit aquest document de formalització i
que són coneixedors de la totalitat de disposicions incidents sobre aquest acte i declaren
entendre els atorgants, en especial les de caràcter fiscal. De la certesa sobre la identitat
dels signants del document contractual i del contingut d’aquest instrument que en cinc
pàgines en format electrònic, en dono fe, i inscric la seva matriu al registre de
formalitzacions de contractes de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb el número
048/2021 al municipi de la meva competència, en la data de l’atorgament.
Aquest contracte estarà legalment formalitzat a la data de la darrera signatura.

El representant del contractista,
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per ambdues parts.
Formalitzat en data
30/12/2021.
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