CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL “CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ
DEL “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CASC ANTIC DE VIDRERES, FASE
3ª: CARRERS JAUME FERRER, MIGDIA, SANTA MARIA, JOAQUIM RUYRA I UNA
PART DEL CARRER ORIENT”

A Vidreres, a dinou d’octubre de dos mil divuit
Davant meu, Antoni Esqué Rubiol, Secretari – Interventor de l’Ajuntament de Vidreres,
es troben
REUNITS
D’una part
l’Il·lm. Sr. Jordi Camps Vicente, de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies
personals perquè compareix com a Alcalde de l’Ajuntament de Vidreres, i en el seu
nom i representació, i
D’una altra
El Sr. Josep Maria Ramos Sotelo, amb DNI 36987912W, amb domicili a efectes de
notificacions a Tarragona 43006, Polígon Industrial Riu Clar C/ Carbó nú. 84-86 nau 6,
en la seva qualitat de representant de l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA, amb CIF A43795442

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- Mitjançant resolució de l’Alcaldia núm. 2018DECR000246 del dia 9 de juliol
de 2018, es va aprovar la convocatòria per a l’adjudicació del contracte d’obres per a
l’execució del “Projecte de reurbanització del casc antic de Vidreres, fase 3A, carrers
Jaume Ferrer, Migdia, Santa María, Joaquim Ruyra i una part del carrer Orient”, amb
un pressupost d’execució per import total del contracte de 1.194.914,70 €,
corresponent a 987.532,81 € de preu cert i 207.381,89 € en concepte d’IVA calculat al
tipus del 21%.
Segon.- L’expedient de contractació, que inclou els plecs de clàusules i la
convocatòria per l’adjudicació del contracte, convocat mitjançant procediment obert,
tràmit urgent i pluralitat de criteris, foren aprovats mitjançant resolució de l’Alcaldia
núm. 2018DECR000246 del dia 9de juliol de 2018

Tercer.- El present contracte es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018.51.1531.61901.01 habilitada a l’efecte pel pressupost de l’exercici 2018.
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Quart.- L’adjudicatari ha acreditat el compliment dels requisits establerts en l’article
150.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic .
Cinquè. L’adjudicació d’aquest contracte va ser acordada per resolució de l’alcaldia
núm. 2018DECR000395 del dia 15 d’octubre de 2018.
Sisè. Les prestacions sol·licitades són les que es detallen en el Plec de Prescripcions
Tècniques reguladores del procediment i Projecte Tècnic reglamentàriament aprovat

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- L’empresa adjudicatària GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA SA, es compromet a l’execució del contracte d’obres per a portar a
terme l’execució del “Projecte de reurbanització del casc antic de Vidreres, fase 3A,
carrers Jaume Ferrer, Migdia, Santa María, Joaquim Ruyra i una part del carrer Orient”,
d’acord amb el Projecte Tècnic aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en
sessió del dia 30.11.2017; amb estricta subjecció als Plecs de Clàusules
Administratives Particulars, Plec de prescripcions tècniques reguladores del
procediment i projecte tècnic aprovat..
Segona.- L’empresa adjudicatària s’obliga a portar a terme l’execució de les obres
objecte del “Projecte de reurbanització del casc antic de Vidreres, fase 3A, carrers
Jaume Ferrer, Migdia, Santa María, Joaquim Ruyra i una part del carrer Orient”,
detallades en l’oferta presentada, pel preu total de NOU-CENTS ONZE MIL DOSCENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (911.255,72 €)
corresponent a SET-CENTS CINQUANTA-TRES MIL CENT TRES EUROS AMB
NORANTA-CÈNTIMS (753.103,90 €) de preu cert i CENT CINQUANTA-VUIT MIL
CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (158.151,82 €) en
concepte d’IVA al tipus del 21%.
La forma de pagament del preu del contracte , una vegada presentada la corresponent
factura en format electrònic i certificació d’obres, es presentarà d’acord amb el que
disposa la clàusula 4.1 Abonaments a l’empresa contractista del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment i serà verificada pel Tècnic
Municipal responsable del contracte.
Tercera. L’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA SA disposa de classificació empresarial corresponent al Grup E subgrup 7
categoria F i grup G subgrup 6 categoria F, ambdues superiors a l’exigida en l’apartat
G del Quadre de Classificació del Plec de Clàusules administratives particulars. Pel
que fa al Grup I subgrup 9 categoria 2, l’empresa no disposa d’aquesta classificació,
però la integra amb la de l’empresa INSTALACIONES Y PROYECTOS DE
VANGUARDIA SL, la qual ha presentat tota la documentació, i que disposa a més de
les esmentades anteriorment la corresponent al grup I subgrup 9 categoria E, superior
també a l’exigida.
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Quarta. En virtut de l’oferta de millores presentada per l’empresa adjudicatària
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA SA, aquesta
empresa aportarà al programa de control de qualitat, sense cost per l’Ajuntament de
Vidreres, la quantitat de SET MIL DOS-CENTS EUROS (IVA inclòs) (7.200,- €) ,
corresponent a SIS MIL EUROS (6.000,- €) de preu cert I MIL DOS CENTS SEIXANTA
EUROS (1.260,- €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
Cinquena. L’empresa adjudicatària assumirà el control i l’obligació de controlar el
personal integrant de l’equip de treball, i en particular assumirà la negociació i
pagament de salaris, concessió de permisos, llicències, vacances, substitucions i
altres per assegurat el compliment del contracte.
Així mateix prendrà les mesures necessàries per minimitzar l’impacte ambiental que
l’execució de l’obra pugui ocasionar, fent una correcta gestió dels residus, els
embalatges i els materials a utilitzar, tot això en compliment del que disposa la clàusula
3.1 Condicions especials d’execució del Plec de Clàusules Administratives Particulars
reguladores del procediment.
Sisena.- L’empresa adjudicatària, d’acord amb el punt 2.1 Reducció del termini
d’execució es compromet a portar a terme l’execució de l’obra en el termini màxim de
VUIT (8) mesos, reduïnt d’aquesta manera el termini de 12 mesos previstos en el Plec
a 8 mesos, i a aquest efecte aporta plàning temporal i econòmic de l’obra on es
detalla la data d’inici i final prevista, que s’adjunta al contracte, Aquesta data tindrà
efecte a partir de l’endemà de la data de comprovació del replanteig.
Setena. La recepció i liquidació del contracte s’efectuarà d’acord amb el que disposa
la clàusula 6.1.1. Recepció i termini de garantia del Plec de Clàusules Administratives
Particulars reguladores del procediment.
Vuitena. Per tal de respondre del compliment d’aquest contracte la clàusula 2.5.2
Garantia Definitiva del Plec de clàusules administratives particulars preveu la
constitució de la garantia definitiva en un 5% del preu de l’adjudicació (IVA exclòs),
havent-se presentat per l’adjudicatari un aval bancari del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA, per import de 37.655,20 €, registrat al Registre especial de Avals amb
el número 0182000937574, que s’ha entregat a la Caixa General de la Corporació.
Novena. L’empresa adjudicatària haurà d’estar al corrent, en tot moment, de totes les
obligacions en matèria fiscal, laboral i d’assegurances socials, seguretat i higiene en el
treball i, en general, de les que li corresponguin com a empresa o industrial.
L’adjudicatari serà responsable de totes les obligacions i prestacions que la legislació
laboral estableix per al personal que dugui a terme el servei, d’acord amb les
disposicions dels convenis que hi siguin aplicables, d’acord amb la clàusula 4.3 Altres
obligacions de l’empresa contractista del Plec de clàusules administratives particulars
reguladores del procediment.
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Desena.- D’acord amb el que estableix la clàusula 36a del plec de clàusules
administratives particulars, al tractar-se d’un contracte amb un període d’execució
inferior a un any, no hi haurà revisió de preus.
Onzena . El termini de garantia previst d’un any, en virtut de l’oferta presentada per
l’empresa adjudicatària, de 120 mesos addicionals, queda fixada en CENT TRENTADOS MESOS (132 mesos), o sigui ONZE ANYS.
Dotzena. Per respondre de la seva responsabilitat com empresa contractista al llarg
del contracte, l’empresa d’acord amb el contingut de la clàusula 4.2 Responsabilitat de
l’empresa, contractista. Assegurança de responsabilitat civil, disposa d’una
assegurança de responsabilitat concertada amb la companyia GENERALI núm,. RC
3R-G-748000812.
Tretzena. Pel que fa a la subcontractació, s’actuarà d’acord amb el que disposa la
clàusula 5.2 Subcontractació
Catorzena. Les obligacions i els drets de l’adjudicatari, així com les obligacions
correlatives de l’Ajuntament seran les esmentades en el que es preveu en l’apartat 4
Disposicions relatives als drets i obligacions de les parts.
Quinzena. L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista.
Setzena.- D’acord amb el contingut de la clàusula 3.6 Persona responsable del
contracte es designa com a responsable del contracte el Sr. Jaume Corominas
Blanch, de l’empresa EP Enginyeria GRUP 7 SLP, arquitecte al Servei de l’Ajuntament
de Vidreres, al qual s’ha encarregat expressament aquesta comesa, en tots els
apartats que s’assenyalen a la clàusula esmentada.
Dissetena. El règim sancionador, en cas de penalitats, incompliment, infraccions i
sancions, serà el que preveu la clàusula 6.4 Règim de penalitats i causes de resolució
del contracte en concordança amb la clàusula 3.4 Compliment de terminis i correcta
execució del contracte del Plec de Clàusules Administratives del procediment.
Divuitena. El present contracte té caràcter administratiu i es regirà pel plec de
clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques de la licitació ,
per la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic per la qual es
traslladen 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; al 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; i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, per les
restants normes de Dret Administratiu amb caràcter supletori i en defecte d’aquest
últim per les normes del Dret Privat i,per l ’oferta presentada tant a nivell tècnic com
econòmic
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Després de la lectura del present contracte, els atorgants es ratifiquen i afirmen en el
seu contingut, signant-lo per suplicat exemplar en el lloc i data ut supra.

L’ALCALDE

EL CONTRACTISTA

Sg:Jordi Camps Vicente

Per l’empresa GICSA

CPISR-1
JORDI
CAMPS
VICENTE

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 JORDI
CAMPS VICENTE
Fecha: 2018.10.22
12:54:33 +02'00'

EL SECRETARI
Sg:Antoni Esqué Rubiol

Josep Maria Ramos Sotelo
36987912W
JOSE MARIA
RAMOS (R:
B43775345)

Firmado digitalmente
por 36987912W JOSE
MARIA RAMOS (R:
B43775345)
Fecha: 2018.10.18
18:25:34 +02'00'

Firmado digitalmente
CPISR-1
por CPISR-1 ANTONI
ESQUÉ RUBIOL
ANTONI
Fecha: 2018.10.23
ESQUÉ RUBIOL 08:57:44 +02'00'
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