CONTRACTE ADMINISTRATIU
Martorell, document signat electrònicament
R E U N I T S:
D'una banda, el Sr. XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Martorell, amb el DNI/NIF núm. xxxxxxxxx, assistit del secretari de la Corporació Sr. JAUME
TRAMUNT MONSONET, amb el DNI/NIF núm. xxxxxxxxx, qui dóna fe de l'acte.
I d'una altra banda el senyor PERE ROVIRA ELIAS, amb el DNI/NIF núm. xxxxxxxxx, major
d'edat, amb domicili a efectes del present contracte al carrer Bruc de Baix, núm. 36 bis,
baixos, El Bruc (08294).
O B R E N:
L’alcalde Sr. Xavier Fonollosa i Comas, en nom i representació de l'AJUNTAMENT DE
MARTORELL, i el senyor Pere Rovira Elias, en nom i representació de l'empresa SERVEIS
ENGINYERIA BRUC, S.L, amb CIF B62592977, domiciliada al carrer Bruc de Baix, núm. 36
bis, baixos, El Bruc (08294). El compareixent està facultat per al present acte en virtut del
seu càrrec d’administrador, segons escriptura pública atorgada davant el notari senyor
Miguel Ángel Rodríguez Barroso, en data 25/05/2001 i número de protocol 1400.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a obligar-se, i en especial per a
l'atorgament del present contracte, i D I U E N:
ANTECEDENTS
I.- Per decret d’alcaldia núm. 1854/2021, de data 27 d’octubre, es va aprovar l'expedient de
contractació del subministrament consistent en la instal·lació solar tèrmica en el Centre
Integral d’Esports i Salut (CIES) de Martorell, juntament amb el plec de clàusules
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, una còpia dels quals s’adjunta
al present contracte, com a ANNEX NÚMERO 1, subscrita pel legal representant de
l’adjudicatària.
II.- Obert el procediment d’adjudicació, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant
de l'Ajuntament de Martorell en data 27 d’octubre de 2021, de conformitat amb allò que
s'estableix a l’article 135.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

III.- A l'expedient administratiu hi figura la proposició efectuada per l’empresa adjudicatària,
que literalment diu: “El senyor Pere Rovira Elias, amb DNI núm. xxxxxxxxx, en
representació de Serveis Enginyeria Bruc, SL, CIF B62592977, de la qual actua en qualitat
d’administrador de l’empresa, segons escriptura pública atorgada davant el notari senyor
Miguel Angel Rodríguez Barroso, en data 25/05/2001, i amb número de protocol 1400,
declara que, assabentat de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser
l'empresa adjudicatària del “Contracte de subministrament consistent en la instal·lació solar
tèrmica en el Centre Integral d’Esports i Salut (CIES) de Martorell (expedient G-4337/2021)”,
es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la
quantitat total de: 59.274,27 euros (cinquanta-nou mil dos-cents setanta-quatre euros amb
vint-i-set cèntims), de les quals 48.987,00 euros (quaranta-vuit mil nou-cents vuitanta-set
euros) es corresponen al preu del contracte i 10.287,27 euros (deu mil dos-cents vuitantaset euros amb vint-i-set cèntims) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.
Martorell, 5 de novembre de 2021
Firmado digitalmente por xxxxxxxxx PERE ROVIRA (R:B62592977) Fecha: 2021.11.05"
Així mateix proposa les següents millores:
“(...)
1a. L’ampliació del termini de garantia dels béns subministrats en 2 anys més (de la
garantía mínima exigida).
2a. La reducció en 35 dies naturals del termini de finalització de la instal·lació.
Martorell, 5 de novembre de 2021
Firmado digitalmente por xxxxxxxxx PERE ROVIRA (R:B62592977) Fecha: 2021.11.08"
IV.- La Junta de govern local, mitjançant acord de data 26 d’abril de 2022, adjudicà el
contracte de referència a l’empresa SERVEIS ENGINYERIA BRUC, S.L., amb CIF
B62592977.
V.- D'acord amb la carta de pagament amb núm. d’operació 320220001340, de data 28
d’abril de 2022, l'adjudicatària ha constituït la garantia definitiva, per import de 2.449,35€,
establerta a la clàusula setzena del Plec de clàusules administratives particulars regulador
del contracte. S'adjunta al present contracte còpia de la citada carta de pagament, com a
ANNEX NÚMERO 2.
I com que convé a ambdues parts, en qualitat d'adjudicant i d'adjudicatària, aquest contracte
de subministrament, el formalitzen en aquest document, pel qual:
PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN
Primer.- L'empresa SERVEIS ENGINYERIA BRUC, S.L., amb CIF B62592977, s’obliga a
realitzar el “Subministrament consistent en la instal·lació solar tèrmica en el Centre Integral

d’Esports i Salut (CIES) de Martorell” pel preu de 48.987,00 € (IVA exclòs) i la realització de
les següents millores:
1a. L’ampliació del termini mínim de garantia dels béns subministrats (que és de dos anys)
en dos anys més.
2a. La reducció en 35 dies naturals del termini de finalització de la instal·lació.
Segon.- Els bens a subministrar s’hauran de lliurar a l’Ajuntament de Martorell, com a
màxim, en el termini de 6 (SIS) mesos menys 35 dies naturals, a comptar des de la data de
formalització del contracte.
Tercer.- 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 en l’article 198 de la LCSP.
Quart.- El termini de garantia és de QUATRE (4) anys a comptar des de la data de
conformitat de la prestació contractada.
Cinquè.- Ambdues parts s'obliguen a l'exacte compliment del contracte, d’acord amb el
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, sotmetentse expressament, en tot allò no regulat en aquest document, als preceptes de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Els atorgants s'afirmen i ratifiquen en el contingut d'aquest document i el signen, a un sol
efecte, de la qual cosa, com a secretari, en dono fe.
Document signat electrònicament per l'alcalde, Sr. Xavier Fonollosa Comas; el secretari de
l'Ajuntament de Martorell, Sr. Jaume Tramunt Monsonet i el representant de l’empresa
adjudicatària SERVEIS ENGINYERIA BRUC, S.L., Sr. Pere Rovira Elias.

