CONTRACTE ADMINISTRATIU

D'una banda, la Sra. MARIA LUZ CABALLERO GABÁS, Regidora Delegada de l’Àrea
d’Hisenda, assistida pel Secretari General de la Corporació, el Sr. JAUME RENYER I
ALIMBAU en la seva qualitat de fedatari públic, a l’empara del que disposa l’article
3.2.i) del RD 128/2018, de 16 de març.
I de l'altra el Sr.
39652258M.

JOSÉ CORONEL GONZÁLEZ, major d'edat, amb DNI número

INTERVENEN:

La Senyora Maria Luz Caballero Gabás, en nom i representació de l'Excm.
AJUNTAMENT DE REUS, en virtut de la delegació de competències que resulten del
Decret de l'Alcaldia de data 27 de novembre de 2019 (BOPT de 12 de desembre de
2019).
El Sr. José Coronel González, actuant en nom propi i amb domicili c/. Escultor Verdero,
10 baixos de Tarragona (43002).

Ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat,

MANIFESTEN:
I.- OBJECTE. Que l’objecte d’aquest contracte és el subministrament d’equipament del
Centre Social El Roser.
II.- PROCEDIMENT CONTRACTUAL. Que aquesta licitació s’ha realitzat mitjançant
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, amb un únic criteri
d’adjudicació, a l'empara dels articles 21, 131, 156 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
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jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
III.- FINANÇAMENT. Que existeix consignació en el pressupost municipal, per
atendre aquesta obligació contractual, a l’empara de l’article 116 de la LCSP.
IV.- REQUERIMENT PREVI. Que a la vista de la proposta d’adjudicació feta per la
mesa de contractació, per Decret número 2021013057 de la Regidora delegada de
l'Àrea d'Hisenda, de data 15 de juliol de 2021, es va fer el requeriment previ al Sr. José
Coronel González, per tal que presentés la documentació que disposa la clàusula
quinzena del plec de clàusules administratives i tècniques particulars, i constituís una
garantia definitiva equivalent al 5% del preu final ofert 33.708,46 euros (IVA exclòs),
per un import de 1.685,42 euros.
V.- ACREDITACIÓ DELS REQUISITS PER A CONTRACTAR. Que l'empresa licitadora ha
presentat la documentació requerida, la qual acredita la personalitat, capacitat i
solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a contractar assenyalada
a la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives i tècniques particulars i
ha sol·licitat que la garantia definitiva li sigui retinguda de la primera factura que
s’emeti.
VI.- ADJUDICACIÓ. Que per Decret número 2021015101 de la Regidora delegada de
l'Àrea d'Hisenda, de data 25 d’agost de 2021, es va adjudicar al Sr. José Coronel
González el subministrament d’equipament del Centre Social El Roser.
VII.- GARANTIA. Que d’acord amb l’escrit presentat amb registre d’entrada número
20210829958 de data 28 de juliol de 2021, l’adjudicatari ha sol·licitat que la garantia
definitiva per un import de 1.685,42 euros li sigui retinguda de la primera factura que
s’emeti.
El termini de garantia és de dos anys i començarà a computar a partir de la recepció
dels subministraments.

I convenint ambdues parts, a l’empara de l’article 153 del LCSP, formalitzen el present
contracte en aquest document administratiu, per la qual cosa,
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PACTEN
PRIMER.- El Sr. José Coronel González s’obliga al subministrament d’equipament del
Centre Social El Roser, per per l’import de 40.787,24 euros (IVA inclòs), dels quals
33.708,46 euros es corresponen al preu del contracte i 7.078,78 euros es corresponen
a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
SEGON.- La durada del contracte s’estima en un mes a comptar des de la data de
formalització de contracte.
Tots els subministraments objecte d’aquest contracte hauran de ser lliurats a
l’equipament pel qual estan destinats, el Centre Social El Roser, incloent en el preu
el servei de transport.
D’acord amb l’article 304 de la LCSP, les despeses d’entrega i transport dels béns
objecte de subministrament al lloc convingut seran a càrrec de l’adjudicatari.
TERCER.- El subministrament s’haurà d’ajustar a les clàusules establertes al plec de
clàusules administratives i tècniques particulars, a l'oferta presentada i a les
instruccions dels responsables dels serveis municipals.
QUART.- El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra presentació de
factura, expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes a l’article 198 del LCSP i d'acord amb la clàusula
27ena. del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars, prèvia conformitat del responsable del contracte.
D'acord amb el reglament de factures electròniques de l'Ajuntament de 6 juliol de
2012, el lliurament de factures per part del licitador adjudicatari d'aquest
procediment de contractació s'efectuarà per mitjans electrònics.
CINQUÈ.- No procedeix la revisió de preus de conformitat amb l'apartat Q del quadre
de característiques del contracte.
SISÈ.- La cessió del contracte es regularà d’acord amb l’article 214 de la LCSP i de
conformitat amb l'apartat O del quadre de característiques del contracte.
SETÈ.- El present contracte admet la subcontractació, d’acord amb la previsió de
l’apartat P del quadre de característiques del contracte.
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VUITÈ.- L’Ajuntament podrà imposar, en cas d’incompliment de les condicions
contractuals, a més de les penalitats detalles a la clàusula vint-i-tres del Plec de
clàusules administratives i tècniques particulars, les penalitats previstes a l'Annex 6
del plec.
NOVÈ.- L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels
subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar 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.
DESÈ.- D'acord amb l'apartat M del quadre de característiques del contracte
l'empresa contractista ha de complir les següents condicions especials d'execució:
Primera.- El licitador tindrà l’obligació de complir de manera estricta amb el
pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en
la clàusula vint-i-tresena.
Segona.- Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials
aplicables i garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball.
Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.
Tercera.- L’empresa adjudicatària ha de disposar dels mitjans tècnics i humans per
a transportar, subministrar i instal·lar l'equipament al lloc indicat.
Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.
Quarta.- L’adjudicatari es compromet a destinar a un interlocutor que serà la
persona responsable que s’ha de coordinar amb el responsable del contracte
municipal pel que fa al subministrament i instal·lació de l'equipament.
Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.
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Cinquena.- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i
a les regles de conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les
obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant
la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa
per previsió legal.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació contractual essencial i, per tant, el seu
incompliment és una causa de resolució del contracte.
ONZÈ.- No es preveuen modificacions de contracte.
Tanmateix, en el contracte de subministraments en què el preu es determini
mitjançant preus unitaris, es pot incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins
al percentatge del 10 per cent del preu del contracte, al qual es refereix l’article
205.2.c).3r, sense que calgui tramitar l’expedient de modificació corresponent,
sempre que així s’estableixi en el plec de clàusules administratives particulars i s’hagi
acreditat el finançament corresponent en l’expedient originari del contracte.
DOTZÈ.- Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP,
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar els contracte, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

CONSUB-0127/2021 fae

5

TRETZÈ.- El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se li
hagués donat el referit caràcter, en els plecs, o en el contracte, o que, per la seva
pròpia naturalesa, hagi de ser tractada com a tal.
L’empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret
professional respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir
coneixement per raó de la prestació del contracte, obligació que subsistirà encara
després de la finalització del mateix, de conformitat amb la normativa de Protecció
de Dades.
CATORZÈ.- El present contracte té naturalesa administrativa i es declara la
competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, en cas de litigi entre les
parts contractants.
QUINZÈ.- El contracte s'ajustarà a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, al RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, al RD
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP a la legislació
contractual vigent, i a totes les altres normes específiques i complementàries que
resultin d’aplicació.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en
aquest document, i es signa a un sol efecte; i jo, el Secretari General, en dono fe. El
contracte s'entendrà perfeccionat en la data de l'última de les dues signatures
electròniques de les parts intervinents.
El contractista,
José Coronel González
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La Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda,
Maria Luz Caballero Gabás

El Secretari General,
Jaume Renyer i Alimbau
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