Exp. 23/2018/COOS

CONTRACTE DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTEMPLADES EN EL “PROJECTE PER A
LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT, REFORMA INTERIOR I COBERTES DE L’EDIFICI
ADMINISTRATIU DEL CEMENTIRI DE RUBÍ”

Rubí, en la data que consta en la darrera signatura electrònica.

REUNITS

D’una banda, el senyor Rafael Güeto Ortiz, regidor delegat de Planificació Territorial, Seguretat i
Serveis a les Empreses, qui actua en aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament
de Rubí, d’ara en endavant l’adjudicador.
I de l’altra,

, amb DNI
amb domicili
, actuant en representació de l’empresa TEMPO FACILITY
SERVICES SLU, amb NIF B66226234, i domicili social a l’avinguda Meridiana 354, planta 14
puerta C (08027-Barcelona), d’ara en endavant el contractista.
Compareix el senyor Nicolau López Aznar, vicesecretari accidental de l’Ajuntament de Rubí, per tal
de donar fe de la signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,

MANIFESTEN

PRIMER.- En data 21 de desembre de 2018, per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar
l’inici de l’expedient per a la contractació de l’execució de les obres contemplades en el “Projecte
per a la millora de l’accessibilitat, reforma interior i cobertes de l’edifici administratiu del cementiri de
Rubí”.
S’estableix, per a adjudicar el mencionat contracte, el procediment obert simplificat amb diversos
criteris d’adjudicació. S’aprovà un pressupost base de licitació de 136.964,22 euros (IVA inclòs), per
a un termini de 3 mesos, segons les determinacions contingudes en el plec de clàusules
administratives particulars.
Així mateix es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, que han de regir la contractació d’aquest contracte.
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SEGON.- El 24 d’abril de 2019 es constitueix, en acte públic, la Mesa de contractació per a
l’obertura de les proposicions presentades pels licitadors. La secretària de la mesa comunica als
assistents que s’ha presentat una única proposició:
Número d’ordre de
presentació
1

Registre d’entrada de les
proposicions

Licitador

2019001219

TEMPO FACILITY SERVICES SLU

Segons l’informe tècnic referent a la valoració dels criteris automàtics i de proposta d’adjudicació
emès per la tècnica del Servei de contractació i la coordinadora de l’Àmbit d’Obra i Espai Públic en
la mateixa data 24 d’abril de 2019, que la Mesa fa seu, la puntuació obtinguda per l’empresa
licitadora amb caràcter provisional a resultes de l’acreditació de l’experiència del cap d’obra i
l’encarregat, és la següent:

Núm.
Plica

NIF

1

B66226234

LICITADORA

TEMPO FACILITY
SERVICES S.L.U.

Puntuació
Puntuació
Puntuació
Puntuació treballadors
Puntuació
termini
experiència experiència a contractar
Total
oferta
garantia
cap d'obra > encarregat en situació
Puntuació
econòmica
>12 mesos
2 anys
> 5 anys
legal de
(màxim
(fins a 70
(fins a 10
(fins a 5
(fins a 5
desocupació 100 punts)
punts)
punts)
punts)
punts)
(fins a 10
punts)

70,00

10,00

5,00

5,00

10,00

100,00

La Mesa de contractació acorda, en la mateixa sessió, per unanimitat dels seus membres, proposar
a l’òrgan de contractació, de conformitat amb el previst a l’informe tècnic referent a la valoració dels
criteris automàtics de les ofertes econòmiques i proposta d’adjudicació signat en data 24 d’abril de
2019 per la tècnica del Servei de Contractació i en data 25 d’abril de 2019 per la coordinadora de
l’Àmbit d’Obra i Espai Públic, que la Mesa fa seu, l’adjudicació del contracte de les obres locals
previstes en el projecte tècnic per a la millora de l’accessibilitat, reforma interior i cobertes de
l’edifici administratiu del cementiri de Rubí a l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES SLU amb NIF
B66226234, per un import de 133.540,11 euros (iva inclòs) segons l’oferta presentada per
l’empresa, donat que compleix amb les condicions requerides en el plec de clàusules
administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques i ha estat l’oferta amb la millor
relació qualitat-preu, aplicant els criteris assenyalats a la clàusula 7 del PCAP.

TERCER.- En data 3 de maig de 2019 es notifica electrònicament el requeriment de documentació
previ a l’adjudicació i en dates 14 de maig de 2019, amb registre d’entrada 2019015412, l’empresa
TEMPO FACILITY SERVICES SLU, amb NIF B66226234, aporta la documentació requerida, prèvia
a l’adjudicació; entre d’altres el justificant de l’ingrés de la garantia definitiva per un import de
5.518,19 euros.
Un cop revisada la documentació aportada per l’empresa per parts dels tècnics municipals, en data
21 de maig de 2019 es notifica electrònicament un segon requeriment d’esmena de la
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documentació aportada (registre de sortida 2019007450), pel qual es concedeix un termini de tres
dies hàbils perquè presenti la documentació acreditativa del criteri de valoració de l’experiència del
cap d’obra i l’encarregat d’obra. En data 23 de maig de 2019 (registre d’entrada 2019017304)
l’empresa aporta la documentació requerida.
En data 27 de maig de 2019 la tècnica municipal emet informe favorable de la solvència tècnica i
econòmica de l’empresa.
En data 29 i 30 de maig de 2019 la tècnica del servei de Contractació i la coordinadora de l’Àmbit
d’Obra i Espai Públic emeten i signen un informe tècnic referent a la valoració definitiva del criteri
automàtic de la qualitat de l’equip tècnic (cap d’obra i encarregat), en el que es fa constar que s’ha
acreditat una experiència de 3 anys del cap d’obra i una experiència de 14 anys de l’encarregat.
En data 12 de juny de 2019 es celebra una Mesa de contractació en la que s’acorda, de conformitat
amb els anteriors informes tècnics, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
per un import de 133.540,11 euros (IVA inclòs) segons l’oferta presentada per l’empresa, amb un
termini de garantia de 36 mesos, amb el compromís de contractar un treballador en situació legal
de desocupació i amb l’experiència acreditada de 3 anys per al cap d’obra i 14 anys per
l’encarregat.
QUART.- La Junta de Govern Local, en sessió del dia 26 de juliol de 2019, acorda l’adjudicació del
contracte per l’execució de les obres contemplades en el “Projecte per a la millora de
l’accessibilitat, reforma interior i cobertes de l’edifici administratiu del cementiri de Rubí” a l’empresa
TEMPO FACILITY SERVICES SLU, amb NIF B66226234, per un import de 133.540,11 euros (IVA
inclòs) que desglossat són 110.363,73 euros, en concepte de pressupost net, i 23.176,38 euros en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, que inclou un termini de garantia total de
36 mesos i la contractació d’1 persona en situació legal de desocupació.
L’empresa es compromet a destinar a l’execució de les obres un cap d’obra amb una experiència
acreditada de 3 anys i un encarregat amb una experiència acreditada de 14 anys.

Per tot això, ambdues parts

ACORDEN

PRIMERA.- Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al “Projecte per a la millora de
l’accessibilitat, reforma interior i cobertes de l’edifici administratiu del cementiri de Rubí”.
L’objecte del contracte inclou un termini de garantia total de 36 mesos i la contractació de 1 persona
en situació legal de desocupació.
Altrament, l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES SLU, amb NIF B66226234, ha declarat que es
destinarà a l’execució de les obres, entre d’altres recursos, un cap d’obra amb una experiència
acreditada de 3 anys i un encarregat amb una experiència acreditada de 14 anys.
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SEGONA.- Preu del contracte.
L’import d’adjudicació és de 133.540,11 IVA inclòs, desglossat amb el següent detall:



110.363,73 euros en concepte de pressupost net.
23.176,38 euros, en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit.

TERCERA.- Pagament
Els preus unitaris que regiran en el contracte seran els resultants d’aplicar a cada preu unitari del
projecte el percentatge de baixa que representa la oferta econòmica presentada pel licitador
respecte al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
Les factures es pagaran amb certificacions mensuals.
El pagament del preu del contracte es farà tenint en compte els preus unitaris previstos en el
projecte aplicant el percentatge de baixa que l’adjudicatari hagi ofert multiplicat per les unitats
d’obra realment executades.
El pagament del preu que resulti de la present obra es farà, prèvia presentació de la certificació, i
una vegada conforme pel Servei Gestor.
D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP, La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, l’Ordre
HAP/1650/2015, per la que es modificava l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, en la qual
regulaven els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de
l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, el contractista té l’obligació de
presentar la factura al corresponent registre administratiu que serà un únic Registre Electrònic de
Factures, per tant totes les factures es presentaran en format electrònic.
El link de la nostra bústia per a dipositar les factures en format electrònic:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115
D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:
 Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat:Intervenció Municipal
 Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
 Destinatari: Ajuntament de Rubí NIF: P-0818300F
És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els codis
corresponents a l’Ajuntament de Rubí són els següents:




Oficina comptable: L01081846 Ajuntament de Rubí – Intervenció / Comptabilitat
Òrgan gestor: L01081846 Ajuntament de Rubí
Unitat tramitadora: L01081846 Ajuntament de Rubí - Centres Gestors

Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació.
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L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de la factura dins dels terminis legals previstos
comptadors des de la data de presentació de la factura. El pagament de la factura, una vegada
aprovada, és farà mitjançant transferència bancària.
Els paràmetres relacionats són d’obligat compliment.
QUARTA.- Termini per a l’execució del contracte.
1. El termini d’execució del contracte serà de 3 mesos, a comptar des de la data de formalització de
l’acta de comprovació de replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut
en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de l’acta d’inici d’obres.
2. L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el
cas que no es puguin començar les obres el mateix dia que la comprovació del replanteig perquè el
Pla de Seguretat i Salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi acta
d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la
notificació de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. En aquest cas el termini d’execució de 3
mesos d’aquesta obra començarà a comptar des de la data de formalització de l’acta d’inici d’obres.
3. L’inici de les obres així com l’execució de les mateixes estarà condicionada, si s’escau, per
l’activitat que s’estigui duent a terme en el moment de la formalització del contracte a l’equipament
municipal i infraestructura viària on s’hagin d’executar aquestes obres, a través del procediment
legalment establert.
CINQUENA.- Garantia definitiva
El contractista ha constituït, en data 15 de maig de 2019, la quantitat de 5.518,19 euros en
concepte de garantia definitiva, import que és l’equivalent al 5% de l'import d’adjudicació (excloent
l'IVA).
La garantia definitiva assegurarà el compliment de l’objecte del contracte i les obligacions del
contractista. Respondrà de les penalitzacions imposades al contractista, de les despeses
originades a l'Administració per demora i incompliments del contractista, dels danys i perjudicis
ocasionats com a conseqüència de l’execució del contracte i de la inexistència de vicis o defectes
dels béns subministrats durant el termini de garantia establert en el contracte i, per tant, no es
retornarà a l’adjudicatari fins que s’hagi emès la recepció i prèvia instrucció de l’expedient de
devolució amb informe favorable del cap de la secció tècnica o del servei corresponent i de
l’Interventor municipal.
La garantia definitiva durant tota la vigència del contracte i fins a la seva devolució, haurà
d’equivaler al 5% de l'import de l’adjudicació (excloent l'IVA), de manera que l'increment d’aquest a
causa d’ampliacions de les prestacions del servei o el seu decrement per la incautació parcial o
total de la garantia per incompliment, obligarà al contractista a constituir una garantia
complementària.
SISENA.- Revisió de preus.
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L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present
contracte.

SETENA.- Resolució del contracte.
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a 213
de la LCSP i, amb caràcter específic, en relació amb el contracte d’obres, pel que estableixen els
articles 245 i 246 de la llei, així com l’article 172 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques. Seran causes específiques de resolució del contracte:


Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l’annex
I del PCAP relatiu a l’acompliment de les condicions per poder contractar amb
l’Administració, quant a la presentació de la documentació acreditativa de trobar-se al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, amb la TGSS i amb aquest
Ajuntament.

La modificació substancial de l’objecte del contracte en congruència amb el règim previst en
l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 205.2.c) de la Llei de
contractes del sector públic.

La demora en la comprovació del replanteig.

L’ incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals.

Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les condicions
especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202 de la LCSP,
quan aquest incompliment s’hagi definit com a infracció greu o molt greu, i hi concorri dol,
culpa o negligència en l’empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats
o a la indemnització de danys i perjudicis.

VUITENA.- Règim de recursos:
Els actes que es dictin als procediments oberts simplificats d’adjudicació dels contractes d’obres de
les Administracions Públiques podran ser objecte de recurs de conformitat amb el que disposa la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
així com en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
NOVENA.- Normativa d’aplicació
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà pel plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
Així mateix, ambdues parts queden expressament sotmeses a:
 La Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 sobre
contractació pública.
 L’ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de
2018.
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 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 (LCSP).
Les següents normes s’aplicaran en tot allò que no estigui afectat per la disposició derogatòria de la
LCSP i en tot el que no s’oposi a la LCSP:
 El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
 El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques – d’ara endavant RGLCAP.
 El 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.
També són d’aplicació:
 La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions
Públiques.
 La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
 El 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.
 Supletòriament, el Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
 La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la
normativa de desenvolupament (LOPD).
 El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
 Els plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques ambdós de data
21 de desembre de 2018.
 El Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,activitat i serveis del
ens locals (ROAS).
Supletòriament s’aplicaran les normes de dret administratiu i en el seu defecte les normes de dret
privat.

DESENA- Jurisdicció
El contractista es sotmet a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Barcelona per a resoldre totes les
incidències que puguin sorgir a conseqüència del compliment d’aquest contracte de naturalesa
administrativa.
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DOCUMENTS ANNEXOS

S’incorporen a aquest contracte, formant-ne part integrant, els següents documents:
Document núm. 1 Còpia diligenciada de la proposició del contractista (pàgines 1 a 2).
Document núm. 2 Còpia diligenciada del plec de prescripcions tècniques (pàgines 3 a 8).
Document núm. 3 Còpia diligenciada del plec de clàusules administratives particulars (pàgines 9 a
57).
Document núm. 4 Còpia diligenciada de la resolució administrativa d’adjudicació (pàgines 58 a 62).
Document núm. 5 Còpia diligenciada de la garantia definitiva (pàgina 63).
Document núm. 6 Còpia diligenciada del DNI del representant de l’empresa adjudicatària (pàgina
64).
Document núm.7 Còpia diligenciada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i del rebut
de pagament de la prima (pàgines 65 a 80).
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament aquest contracte, signant amb
mi, la secretària general de l’Ajuntament de Rubí, que en dono fe.

Sr Rafael Güeto Ortiz
Regidor delegat de Planificació Territorial,
Seguretat i Serveis a les Empreses

TEMPO FACILITY SERVICES SLU

Sr. Nicolau López Aznar
Vicesecretari accidental de l’Ajuntament de Rubí
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