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ACTA DE FORMALITZACIÓ
SEC Contractació administrativa – Obres 2018/3

CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES PER LES OBRES ORDINÀRIES D’ADEQUACIÓ
DE LA PLANTA BAIXA DEL CONVENT DE SANT FRANCESC DE BERGA A USOS DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA (FASE 2) AMB LA FUNCIÓ SOCIAL DE FOMENT DE
L’OCUPACIÓ.

Reunits a Berga, el 31 de maig de 2019
LES PARTS,
D’una part, Oriol Camps Cervera, Alcalde accidental de l’Ajuntament de Berga
P0802200F, assistit pel secretari accidental, Marc Portell Peipoch, que dóna fe de
l’acte.
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De l’altre part, el Sr. Josep Rafecas Petit amb document nacional d’identitat número
36984388C, i domicili a Avinguda República Argentina nº70, baixos (08023)
Barcelona, com a representant amb poders de la societat PYF_CALER SANT
FRANCESC (U67445148):

Compareixen en el present acte per tal de procedir a la formalització del contracte dalt
referenciat, tramitat per procediment obert, diversos criteris d’adjudicació, oferta més
avantatjosa.
Aquesta adjudicació es va produir per acord de la Junta de Govern Local de 9 de maig
de 2019 després que l’adjudicatari hagués aportat tota la documentació requerida als
efectes de l’adjudicació.
MANIFESTEN
Primer.- En data 22 de febrer de 2019 per acord de la Junta de Govern Local es va
aprovar l’expedient de contractació per procediment obert, diversos criteris
d’adjudicació, del contracte administratiu d’obres per les obres ordinaries d’adequació
de la planta baixa del convent de Sant Francesc de Berga a usos de publica
concurrencia (fase 2) amb la funció social de foment de l’ocupació. Es va disposar la
despesa i es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de conformitat amb
els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, que es consideren part
integrant del contracte.
Segon.- Per acord de la Junta de Govern Local de 9 de maig de 2019, es va acordar
el següent:
“Primer.- ADJUDICAR a UTE PYF_ CALER SANT FRANCESC el contracte administratiud’obres per les
obres ordinàries d’adequació de la planta baixa del Convent de Sant Francesc de Berga a usos de pública
concurrència (fase 2) amb la funció social de foment de l’ocupació, per procediment obert, oferta més
avantatjosa, diferents criteris d’adjudicació, per un import d’adjudicació de preu base de 181.192,04.-€ i de
38.050,33-€ que corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que fan un total de 219.242,37.-€.
Segon.- NOTIFICAR a la UTE PYF_CALER SANT FRANCESC adjudicatari del contracte, la present
resolució per tal que es procedeixi a la constitució i formalització de la UTE.
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Tercer.- CITAR al representant de la UTE, un cop aquesta s’hagi constituït, per a la signatura del
contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament de Berga, entre el 29 i 30 de maig de 2019. INFORMAR a
l’adjudicatari que per la signatura del contracte electrònicament serà necessari assistir a la cita amb el
certificat digital del gerent/administrador únic.”

ATORGUEN
Primer.- L’adjudicatari PYF_CALER SANT FRANCESC, representat pel Sr. Josep
Rafecas Petit amb facultats per la signatura d’aquest contracte, es compromet a
l’execució del Contracte administratiu d’obres per les obres ordinàries d’adequació de la
planta baixa del convent de Sant Francesc de Berga a usos de pública concurrència (fase 2)
amb la funció social de foment de l’ocupació.

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 • berga@ajberga.cat

De conformitat amb el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així
com el projecte d’obres, que figuren a l’expedient, documents contractuals que accepta
incondicionalment i sense cap reserva, deixant-ne constància a través de la signatura
d’aquest acte i es sotmet a la normativa aplicable; Llei 9/2017, de 8 de novembre de,
de Contractes del Sector Públic, Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques en tot allò que no s’oposi a la Llei de contractes. Supletòriament s’aplicarà la
resta de normativa de dret administratiu i en defecte les normes de dret privat.
Segon.- El preu del contracte que presenta d’un preu base de 181.192,04.-€ i de
38.050,33.€ que corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que fan un total de
219.242,37.-€.
Tercer.- El termini del contracte és de 8 setmanes a comptar des de la formalització de
l’acta de comprovació del replanteig, sense possibilitat de pròrroga.
El present contracte s’estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i la data
assenyalats a l’encapçalament.

L’Alcalde accidental,

El Secretari accidental,

L’adjudicatari,

Oriol Camps Cervera

Marc Portell Peipoch

Josep Rafecas Petit
UTE
PYF_CALER
FRANCESC

SANT
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