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Exp.: 2021/000030559
CONTRACTE
D'una part el Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, en la seva qualitat de regidor delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat, que actua en nom i representació de la Corporació local de l'Ajuntament de
Mataró.
D'altra part el Sr. Éber Rueda Pérez,, amb DNI núm. 38841384-L, que actua en nom i representació
de l’empresa RGB Creative Barcelona 2020, SL amb NIF núm. B-67572024 i amb domicili al Carrer
Nou, 25 08302 Mataró (Barcelona).
I com a secretària delegada d'aquest acte la cap del Servei de Compres i Contractacions de
l'Ajuntament de Mataró, Sra. Immaculada Pruna i Ribas.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present
contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- Es tracta de la contractació dels treballs d’instal·lació d’un mòdul provisional al recinte de
Can Marfà per acollir el casal de la gent gran de l’Havana.
Segon.- L'aprovació d'aquest contracte i la seva adjudicació foren acordats per Decret núm. 1909, del
regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, de 21 de febrer de 2022, a favor de l’empresa
“RGB Creative Barcelona 2020, SL” per import de 266.199,13€, IVA no inclòs.
Tercer.- La contractació de la despesa anirà amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost
municipal aprovat al 2022.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- L’adjudicatari, “RGB Creative Barcelona 2020, SL”, es compromet a la realització dels
treballs d’instal·lació d’un mòdul provisional al recinte de Can Marfà per acollir el casal de la gent
gran de l’Havana, d’acord amb els plecs de condicions administratives particulars i tècniques que han
servit de base a la present contractació així com amb les condicions econòmiques de la seva oferta.
Segona.- El preu del contracte és de fins a 266.199,13€, IVA no inclòs, que seran abonats per la
Corporació Municipal mitjançant la presentació prèvia de les corresponents factures i, una vegada
conformades aquestes pels serveis competents d'aquest Ajuntament, dins dels terminis legalment
establerts.
Tercera.- Termini per a l’execució de les obres.
1. El termini màxim previst per a l’execució de l’obra serà de 6 mesos, a comptar des del dia
següent a la data de formalització de l’acta de comprovació del replantejament, si ja ha estat
notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball elaborat per l’adjudicatari. En cas
contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data de la notificació esmentada.
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2. L’acta de comprovació del replantejament s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes, a
comptar des de la formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals i justificats, d'acord
amb l’article 237 de la LCSP.
3. El termini d’execució del contracte podrà ser prorrogat quan causes justificades impedeixin, a
judici de l’Ajuntament de Mataró, complir el seu objecte dins del termini inicialment previst.
S’entendrà com a data de formalització del contracte, la data de signatura de la cap del Servei de
Compres i Contractacions.
Quarta.- Per a respondre del compliment d'aquest contracte l'adjudicatari ha constituït a favor de
l'Ajuntament de Mataró una garantia per import de 13.309,96 €, segons la clàusula vint-i-dosena del
plec de clàusules administratives particulars, l’import total de la garantia serà retingut del primer o
únic abonament del contracte.
Cinquena.- El present contracte té naturalesa administrativa. Així mateix l’adjudicatari se sotmet al
que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; supletòriament
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret privat.
Sisena.- El regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró té les
prerrogatives d'interpretar el contracte, de resoldre els dubtes que presenti el seu compliment, de
modificar-ne la prestació per raó d'interès públic i d’acordar-ne la seva resolució, en els termes
establerts en la normativa de contractació pública.
Aquestes facultats s'entenen sense perjudici de l'obligada audiència de l’adjudicatari i de les
responsabilitats i indemnitzacions que s'escaiguin.
Setena.- La jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent, previ l’esgotament de la via
administrativa, per dilucidar els litigis que plantegi l'execució del present contracte.
Per a la deguda constatació de tot el que s'ha pactat es firma el present contracte en duplicat
exemplar.
EL REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ,
BON GOVERN I MOBILITAT,

L’ADJUDICATARI,

Secretària delegada
LA CAP DEL SERVEI DE
COMPRES I CONTRACTACIONS,
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