FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
INTERVENEN
D'una banda, el Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde de l’Ajuntament de la Canonja, actua
en aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament per tal de formalitzar el
contracte adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2020,
d’ara endavant l’adjudicant.
I de l’altra, el Sr. Gerard Prats Ferré, qui actua en nom i representació de l'empresa
Constècnia 3 SL, amb CIF número B43117241, i seu social al carrer Ventura Gassol
s/n, de la Selva del Camp, província de Tarragona, la personalitat de la qual ha quedat
degudament acreditada en l’expedient administratiu; d’ara endavant l’adjudicatari.
Compareix el Sr. Marc Brufau Cochs, secretari municipal de l’Ajuntament de la
Canonja, per tal de donar fe de la signatura del present contracte, en virtut de les
funcions de fe pública atribuïdes per l’article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en
les respectives qualitats en què actuen i de comú acord,
MANIFESTEN

2- Que per resolució de l’òrgan de contractació de data 30 de gener de 2020, es va
aprovar l'expedient de contractació, es va aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01.330.62204, i es va obrir el procediment d'adjudicació mitjançant
procediment obert, d’acord amb el plec de clàusules administratives.
3.- Que per resolució de l’òrgan de contractació de data 20 de febrer de 2020 es va
aprovar un nou plec de clàusules administratives rectificat, concedient.se des de la
seva publicació un nou termini de presentació d’ofertes.
4- Que per resolució de l’òrgan de contractació de data 16 de juliol de 2020, es va
adjudicar el contracte a l'empresa Constècnia 3 SL.
5- Que l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva per import de 109.696,27€,
quantitat que serà retornada o cancel·lada quan s’hagi acomplert satisfactòriament el
contracte, o bé quan s’hagi resolt per raó no imputable a l’adjudicatari.
6- Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjecta al la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector Públic, així com al Reial Decret 817/2009, de
8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la LCSP, i 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, en tot allò que no contradigui a la LCSP.
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1- Que per resolució de l'òrgan de contractació de data 30 de gener de 2020, es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient de contractació
de les obres compreses en el Projecte Executiu de Rehabilitació i ampliació de l’edifici
de l’Orfeó Canongí, redactat per Figuerola-Gavaldà-Romera SCP, representada pels
arquitectes Jordi J. Romera Cid i Joan Carles Gavaldà Bordes.

7- El present contracte es formalitza en interès de les dues parts, i per tal d’atendre les
competències municipals en matèria d’equipaments de titularitat municipal, en virtut de
l’article 25.2.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents
CLÀUSULES
Primera.- L'empresa Constècnia 3 SL, s’obliga a l’execució del contracte d’execució
de les obres contingudes en el Projecte Executiu de Rehabilitació i ampliació de
l’edifici de l’Orfeó Canongí, redactat per Figuerola-Gavaldà-Romera SCP, representada
pels arquitectes Jordi J. Romera Cid i Joan Carles Gavaldà Bordes, d'acord amb el
plec de clàusules administratives particulars aprovades per l’òrgan de contractació el
dia 20 de febrer de 2020, i de conformitat amb la seva oferta.
Segona.- L’import total del contracte és de 2.193.925,30€ (IVA exclòs del preu).
Es pagarà en els terminis previstos a la Llei de contractes del sector públic de
conformitat amb les certificacions d’obra expedides pel tècnic director respecte de
l’obra efectivament executada i contra la corresponent factura.
Tercera.- El termini d’execució és de disset mesos, comptats des de l’endemà de la
formalització de l’acta de comprovació del replanteig.
Quarta.- El termini de garantia serà d’un any, a comptar des de la data en què es
realitzi la recepció de l’obra, durant el qual s’ha de mantenir la garantia definitiva.
Cinquena.- Correspon a l’adjudicant la interpretació del plec i del contracte
administratiu, així com modificar el contracte per raons d’interès públic, acordar-ne la
resolució i determinar-ne els efectes.

Setena.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin
en el seu desenvolupament, seran recurribles per l’adjudicatari en defensa dels seus
drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vuitena.- L’adjudicatari es compromet a posar en coneixement de l’Ajuntament de la
Canonja qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que
dificulti, impedeixi o paralitzi la correcta execució del mateix.
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, en dono fe. El contracte
s'entendrà perfeccionat en la data de l'última de les signatures electròniques de les
parts intervinents
Document signat electrònicament a la/es data/es que figura/en al marge.
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Sisena.- L’adjudicatari manifesta que coneix el projecte i el plec de clàusules
administratives particulars que regeix en aquest contracte, i en dóna la seva
conformitat.

