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OBRES DE RESTAURACIÓ DEL DIFERENTS ESPAIS I ORNAMENTS DE LES FONTS, SAFAREIGS I
ZONA DE PÍCNIC DINS EL NUCLI DE POBLACIÓ DE LES PLANES D’HOSTOLES (EXP. X2020001404)
A Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica
R E U N I T S:
D'una part, el Sr. SANTI REIXACH GARRIGA, amb DNI XX.X77.21X-X, en qualitat de president del Consell
Comarcal de la Garrotxa, amb domicili a l’Av. Onze de Setembre 22 de la ciutat d’Olot (CP 17800), i amb NIF
P6700007E; endavant adjudicador.
I d'altra part el Sr. MELCIOR ROCA PLANELLA, titular del DNI núm. XX.X72.70X-X, i domiciliat a efectes de
notificacions a Ronda les Mates, 28, (17800) Olot (Girona), que actua en nom i representació de l’empresa
Obres Meroca, SLU , amb CIF núm. B-55268973. Manifesta tenir plena capacitat per contractar i que no es
troba comprès en cap de les causes d'incompatibilitat ni d’incapacitat d’acord amb la legislació aplicable.
D’ara en endavant l’adjudicatari.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les respectives
qualitats en què actuen i de comú acord,
M A N I F E S T E N:
1. Aprovació de l'expedient de contractació: El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa,
en la sessió duta a terme el passat dia 3 de febrer de 2021, va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques per la realització de les “Obres de restauració del
diferents espais i ornaments de les fonts, safareigs i zona de pícnic dins el nucli de població de Les
Planes d’Hostoles” (Exp. X2020001404).
2. Adjudicació del contracte: Mitjançant Decret de la Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, de
data 29 de març de 2021, es va acordar adjudicar el contracte per la realització de les “Obres de
restauració del diferents espais i ornaments de les fonts, safareigs i zona de pícnic dins el nucli de
població de Les Planes d’Hostoles”, a l’empresa OBRES MEROCA, SLU.
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3. Autorització de la celebració del contracte, i fiscalització i contractació de la despesa: La interventora del
Consell Comarcal de la Garrotxa ha emès un informe en el qual posa de manifest que disposarà la
despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’autoritzin en els pressupostos
corresponents durant la durada del contracte”.
4. Garantia. L'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva del contracte equivalents al 5 per cent de
l'import de l'adjudicació que puja a la quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB
QUARANTA SIS CÈNTIMS (3.871,46 €).
5.

La garantia no serà tornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia
i compliment satisfactori del contracte, o resolt aquest sense culpa del contractista.
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Les parts, en qualitat d'adjudicador i d'adjudicatari, han convingut la formalització del present contracte en
aquest document administratiu, d'acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.

Objecte del contracte

OBRES MEROCA, SLU, es compromet a la realització de les “Obres de restauració del diferents espais i
ornaments de les fonts, safareigs i zona de pícnic dins el nucli de població de Les Planes d’Hostoles”.
Les obres es prestaran d’acord amb les condicions i obligacions estipulades en els Plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han regit aquesta contractació, els qual formen
part indissoluble d’aquest contracte, i d'acord amb les condicions i preus oferts per l'adjudicatari que consten
a l'expedient.
Segona.

Preu i forma de pagament

El contracte s'adjudica en base a un preu de 93.689,44 €, IVA inclòs, que es desglossen en 77.429,29 € de
base i 16.260,15 € d’IVA, calculat al 21%.

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
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2.b.- Forma de pagament:


L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament de la prestació efectivament realitzada amb subjecció als preus
determinats en el contracte, una vegada s'hagi presentat la corresponent factura que haurà de ser
degudament conformada pel responsable del contracte i aprovada per l’òrgan competent de conformitat
amb l’establert a l’art. 198 de la LCSP.



El contractista designarà el compte corrent al que desitja se li aboni l’import del contracte conforme
l’establert al present Plec.



A l'efecte del pagament, es realitzà prèvia presentació i aprovació de les certificacions corresponents i en
els terminis que hi ha legalment establerts.



El contractista tindrà també dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les operacions
preparatòries realitzades com instal·lacions i provisió de materials o equips de maquinària pesada
adscrits a l'obra, en les condicions que s'assenyalin en els respectius plecs de clàusules administratives
particulars i d'acord amb el règim i els límits que amb caràcter general es determinin per reglament, i ha
de assegurar els pagaments esmentats mitjançant la prestació de garantia.



L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de
les certificacions d'obra, excepte per al cas de la certificació final d’obra que disposarà d’un termini de
tres mesos a comptar a partir de la data de recepció de les obres.



En cas de demora en el pagament de les certificacions d’obres per causes no imputables al contractista
meritaran els interessos en la forma que regula l’article 198.4 de la LCSP i si el retard en el pagament fos
superior a quatres o sis mesos, es procedirà d’acord amb allò previst en l’article 198.5 i 6.



En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura davant el
registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura
electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins que hagin transcorregut trenta dies des de la data
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de la correcta presentació de la factura, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i
efectuat el corresponent abonament.


Sense perjudici del que estableixen les normes tributàries i de la Seguretat Social, els abonaments a
compte que procedeixin per l'execució del contracte, només podran ser embargats en els següents
supòsits:
a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en l'execució del contracte i de les
quotes socials derivades dels mateixos.
b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i
subministradors referides a l'execució del contracte.



D’acord amb l’ordenança d’Administració Electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa aprovada pel
Consell Comarcal de la Garrotxa en sessió plenària de data 15 de desembre de 2011 (BOP de Girona de
data 13 de febrer de 2012), el lliurament de factures per part del contractista s’efectuarà per mitjans
electrònics.

Tercera.

Responsable del contracte

Es designa com a responsable del contracte al Secretari Interventor de L’Ajuntament de les Planes
d’Hostoles.
Quarta.

Durada del contracte

S’estableix un termini total d’execució de sis (6) mesos a partir de l’acta de replanteig.
Podrà acordar-se una pròrroga no superior a tres mesos més en el supòsit que així ho determini el director
de les obres.
Cinquena.

Obligacions de l'adjudicatari

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
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A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte que consten tant el plec
de clàusules administratives particulars com el plec de prescripcions tècniques, són obligacions específiques
del contractista les següents:


Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals i està obligat a subministrar a
l’administrador contractant la relació de treballadors adscrits a l’obra (ja siguin propis o d’empreses
subcontractades), els documents justificatius d’estar al corrent de les obligacions respecte la seguretat
social d’aquests treballadors, i d’haver satisfet les nòmines i altres obligacions salarials, de conformitat
amb l’article 29 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual se aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors. També haurà de complir el que preveu l’article 42 d’aquest mateix text
legal en relació a les subcontractacions que efectuï durant l’execució d’aquest contracte.



Així mateix, el contractista haurà de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per
subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social meritades, encara en el cas que es resolgui
el contracte i aquells siguin subrogats pel nou contractista, sense que en cap cas aquesta obligació
correspongui a aquest últim. En aquest cas, l'Administració, un cop acreditada la manca de pagament
dels esmentats salaris, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el
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pagament dels esmentats salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva fins que no es acrediti
l'abonament d'aquests.


L’empresa adjudicatària serà responsable del treball realitzat pel seu personal; executarà el contracte al
seu risc i ventura i estarà obligada a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres
persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Administració.



El Consell Comarcal de la Garrotxa no tindrà cap relació jurídica ni laboral amb el personal de l’empresa
adjudicatària, essent a compte de l’empresa la totalitat de les obligacions, indemnitzacions i
responsabilitats que neixin derivades de la contractació del personal vinculat a la prestació del servei
objecte del contracte.



Complir de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, quedant expressament obligat a
mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del
compliment del contracte, especialment les de caràcter personal, que no podrà copiar o utilitzar amb una
finalitat diferent a la que figura en aquest plec, ni tampoc cedir a altres ni tan sols a efectes de
conservació.



Respectar el dret a la intimitat de les persones usuàries i garantir el secret professional.



L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte. Si el contractista hagués
incorregut en mora per causes imputables al mateix, l'Administració podrà optar per la resolució del
contracte o per la imposició de penalitats econòmiques. Aquests ascendiran a la quantia que fixa l'art.
193 de la LCSP. La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització
per danys i perjudicis a què pugui tenir dret l'Administració, originats per la demora del contractista. En
tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de
l'Administració.



El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients, i en tot cas, tots aquells que, en el seu cas, es concreten en la proposició oferta.



El contractista haurà de subministrar i instal·lar la senyalització requerida segons el manual pràctic
d’informació i comunicació de la Generalitat i el Feder per tal de donar compliment al reconèixer del
suport del FEDER a l’operació incloent-hi el logotip FEDER format dels elements següents, tal com
s’indica en l’annex XII, secció 2.2, punt 1, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i el capítol II, article 4 del
Reglament d’execució (UE) núm. 821/2014.



El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos al LCSP per als supòsits de
subcontractació.

Sisena.

Condicions especials d’execució

Es fixa com a condició especial d’execució que l’empresa contractista està obligada a que les noves
contractacions, baixes o substitucions que es produeixin durant l'execució del contracte, d'incorporar
persones desocupades inscrites en les oficines d'ocupació prioritzant en la seva contractació les que
pertanyin a col·lectius desafavorits, amb dificultats d'accés al món laboral o amb risc d'exclusió social.
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Justificació de la seva exigència: La contractació pública és una oportunitat per reflexionar sobre la
importància que té com a eina per implementar polítiques públiques i transformar el nostre entorn social. Per
tant, en pro del compliment dels principis socials de solidaritat derivats dels tractats de la Unió Europea i que
formen part de l’interès general que persegueixen les administracions públiques en la seva actuació; cal, en
conseqüència, aprofitar les possibilitats i els mecanismes tendents al foment de les polítiques socials que
ara ens ofereix la nova regulació en matèria de contractació pública.
Control del compliment de la condició especial d’execució per part del contractista: abans de la recepció de
l’obra es demanarà al contractista que aporti documentació del personal contractat a l’inici del contracte fins
la data del requeriment.
Conseqüències de l’incompliment de la condició especial d’execució: Infracció de caràcter greu.
Setena.

Modificacions del contracte

No es preveuen modificacions en aquest contracte.
També serà d’aplicació el règim general establert a la LCSP per a les modificacions no previstes.
Vuitena.

Normativa aplicable

El present contracte es regularà pels diferents documents i normativa que de forma jerarquitzada es
relaciona a continuació:
1234-

Plec de clàusules administratives particulars.
Plec de prescripcions tècniques.
Oferta presentada per l’empresa contractista.
Contracte formalitzat entre l’adjudicador i l’adjudicatari.

De forma supletòria, es regirà per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

I per la deguda constància de tot el que s'ha convingut, firmen aquest contracte en duplicat en el lloc i data
que a d'alt indica.

Santi Reixach
Garriga - DNI
40277217P (SIG)

Signat digitalment per
Santi Reixach Garriga DNI 40277217P (SIG)
Data: 2021.04.22
09:46:34 +02'00'

Firmado digitalmente

por 46672708G
46672708G
ROCA (R:
MELCIOR ROCA MELCIOR
B55268973)
(R: B55268973) Fecha: 2021.04.22
06:48:39 +02'00'

President
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
Santi Reixach Garriga

L’adjudicatari
OBRES MEROCA, SLU
Melcior Roca Planella

Eva Ortiz
Firmado digitalmente
Eva Ortiz Tudela Tudela - DNI por
DNI 40341007L (TCAT)
2021.04.22
40341007L Fecha:
11:40:04 +02'00'
(TCAT)
En dono fe
La secretària accidental del Consell Comarcal de la Garrotxa
Eva Ortiz Tudela
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