CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL PROJECTE “REFORMA INTERIOR DEL LOCAL DE
LA RECTORIA DE VALLS DE TORROELLA PER ÚS POLIVALENT”
A Sant Mateu de Bages, a les dates de les signatures electròniques.
REUNITS
D’una banda, Josep Maria Junyent Serra, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages,
actua en nom, representació i interès de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, amb CIF núm.
P0822900G. D’ara en endavant el contractant.
D'altra banda Joan Mendez Garriga, amb NIF 77736898A, que actua en nom propi, amb domicili fiscal a
Ctra. De Cardona, 15 de Valls de Torroella (Sant Mateu de Bages), en la seva condició d’adjudicatari del
projecte d’obres “REFORMA INTERIOR DEL LOCAL DE LA RECTORIA DE VALLS DE
TORROELLA PER ÚS POLIVALENT”, d’ara en endavant el contractista.
Davant la Sra. Montserrat Antón Romeu amb D.N.I. 39.325.184Z, Secretària de l’Ajuntament de Sant
Mateu de Bages, per tal de donar fe de la signatura del present contracte.
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat suficient per a atorgar el present
contracte administratiu per a l'execució del projecte “REFORMA INTERIOR DEL LOCAL DE LA
RECTORIA DE VALLS DE TORROELLA PER ÚS POLIVALENT”, i de comú acord:
MANIFESTEN
PRIMER. En data 7/04/2022, va quedar definitivament aprovat el projecte “REFORMA INTERIOR
DEL LOCAL DE LA RECTORIA DE VALLS DE TORROELLA PER ÚS POLIVALENT”.
SEGON. En data 28/05/2022, per resolució del Ple de l’Ajuntament, es va justificar la necessitat de
realització de les obres i es va aprovar iniciar l’expedient de contractació del projecte “REFORMA
INTERIOR DEL LOCAL DE LA RECTORIA DE VALLS DE TORROELLA PER ÚS
POLIVALENT”, per procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el projecte tècnic i el plec de
clàusules administratives particulars que es consideren part integrant d’aquest contracte.
TERCER. En data 12/07/2022, la Mesa de contractació va fer la proposta d’adjudicació del projecte
“REFORMA INTERIOR DEL LOCAL DE LA RECTORIA DE VALLS DE TORROELLA PER
ÚS POLIVALENT” a favor de PASQUINA SA.
QUART. En data 21/07/2022, el Ple de l’Ajuntament, va adjudicar les obres a Joan Mendez Garriga,
resolució que es transcriu literalment a continuació:
“PRIMER.- Adjudicar a l'empresa JOAN MENDEZ GARRIGA SL., amb NIF 77736898A, l’obra
“REFORMA INTERIOR DEL LOCAL DE LA RECTORIA DE VALLS DE TORROELLA PER ÚS
POLIVALENT”, al haver presentat la millor oferta qualitat preu, per un preu de CENT CINC MIL SETCENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (105.789,94 €) més VINT-IDOS MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS D’IVA (22.215,89 €) així
com el compromís de fer la neteja i desinfecció final de l’equipament una vegada acabades les obres i amb
l’ampliació de la garantia amb 18 mesos.”

CINQUÈ. En data 18/07/2022, Joan Mendez Garriga, ha presentat document acreditatiu en que demana
la constitució de la garantia del 5% per mitjà de retenció en el preu de la primera o següents certificacions
d’obra
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SISÈ. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjectarà a la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de contractes del Sector públic i al RD 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament General de la llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Així doncs, ambdues parts, formalitzen el present contractes, que es regira per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. El contractista s’obliga a l’execució del projecte “REFORMA INTERIOR DEL LOCAL
DE LA RECTORIA DE VALLS DE TORROELLA PER ÚS POLIVALENT” amb estricta subjecció
al Projecte Tècnic i plec de clàusules administratives particulars, que figuren en l'expedient, documents
contractuals que adopta incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa constància signant en
aquest acte la seva conformitat amb ells i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica
d'aquests donessin al contractista el Director facultatiu de les obres.
SEGONA. El preu total del contracte es fixa en de CENT CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (105.789,94 €) més VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS
AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS D’IVA (22.215,89 €) així com el compromís de fer la neteja i desinfecció final
de l’equipament una vegada acabades les obres i amb l’ampliació de la garantia amb 18 mesos.

Durant el termini de vigència del contracte no tindrà lloc la revisió del preu.
TERCERA. El termini d'execució de les obres serà de QUATRE MESOS, a comptar des de l'endemà de
la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.
QUARTA. L'expedició de les certificacions de l'obra executada s'efectuarà en els terminis que assenyali
el Director d'obra. L'obra certificada es valorarà conformement als preus del Projecte Tècnic i les
certificacions tindran sempre caràcter provisional, quedant subjectes al mesurament i certificació que
pugui fer-se en la liquidació final, no suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de les obres que
comprenguin.
El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària per a executar les
obres en el termini contractual, tret que segons el parer de la direcció de les obres existissin raons per a
estimar-lo inconvenient.
CINQUENA. A la recepció de les obres, a la seva terminació, concorrerà l’Alcalde, el facultatiu
encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu i la
secretària-interventora.
S'estableix un termini de garantia de 18 mesos, a comptar des de la data de recepció de les obres. Per a
respondre de la correcta execució de les mateixes.
Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció,
a causa del incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis
que es manifestin durant un termini de quinze anys a contar des de la recepció.
SISENA. Obligacions del contractista.
Seran les establertes al Plec de Clàusules Administratives.
SETENA. Penalitats
Seran les establertes al Plec de Clàusules Administratives.

VUITENA. L'Administració, ostentarà les prerrogatives d'interpretació del present contracte, resolució
dels dubtes que ofereixi el seu compliment, modificació del mateix per raons d'interès públic i resolució
del contracte determinant els efectes d'aquesta.
NOVENA. El contractista, presta la seva conformitat amb aquest contracte, i amb el Plec de Condicions
Administratives particulars que és document contractual, signant-ho en aquest acte i se sotmet, en tot allò
que aquests no estableixi, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, al RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i al RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la llei de Contractes de les Administracions Públiques; supletòriament s’aplicaran
les restants normes de dret administratiu i, en defecte d’això, les normes de dret privat.
El present contracte es signa telemàticament, en el lloc en principi esmentat.
L’Alcalde,

En representació de l’empresa

Signatura.: Josep Maria Junyent Serra.

Signatura: Joan Mendez Garriga.

La Secretària,

Signatura: Montserrat Antón Romeu.
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