Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Expedient CU-2019-20061
DIRECCIÓ D’ARQUITECTE DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR,
TEMPLET I PISOS DE LES CAMPANES DE LA SEU VELLA DE LLEIDA (2019-2021)
CONTRACTE

ADMINISTRATIU

A Barcelona, a 13 de setembre de 2019
REUNITS
D'una part, el senyor Josep Anton Mundó i Balcells, director de Serveis del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya;
I d'altra part, el senyor Enric Solsona Piña, amb NIF 46204759-J i domiciliat a efectes de
notificació, a la Rambla Sant Isidre, 53, 08700 d’Igualada,

ACTUEN
El primer, en nom i representació del Departament de Cultura, en virtut de les facultats
que li confereix la resolució de 19 de març de 2019, de delegació de competències en
diversos òrgans del Departament i el segon en nom i representació pròpia, d’acord amb la
informació que consta en l’expedient de contractació.
El senyor Enric Solsona Piña declara que està al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i que no es troba incursa en cap de les prohibicions de
contractar previstes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

ANTECEDENTS
I.- En data 07.05.2019 es va aprovar l’acord de despesa pluriennal que regeix el present
expedient.
II.- En data 17 de juny de 2019, la Intervenció Delegada va fiscalitzar l’expedient esmentat en
l’encapçalament per un import màxim de 15.735,31 € IVA 21% inclòs imputat a la partida
pressupostària CU13D/610000100/4430/0000 i dividit en les anualitats següents IVA inclòs:
2019
3.618,77

2020
8.064,18

2021
4.052,36

TOTAL
15.735,31

III.- El Plec de clàusules administratives particulars i la despesa van ser aprovats per l’òrgan
de contractació en data 25 de juny de 2019.
IV.- En data 2 d’agost de 2019 mitjançant informe del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la
Direcció General del Patrimoni Cultural i assumit per la mesa de contractació, es proposa
l’adjudicació del present expedient al senyor Enric Solsona Piña per quedar en primer lloc en
la valoració d’ofertes.
V.- En data 2 de setembre de 2019 el senyor Solsona Piña ha dipositat a la Caixa General de
Dipòsits la garantia definitiva per un import de 552,69 € d’acord amb el document número
196868.
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VI.- En data 10 de setembre de 2019 l’òrgan de contractació ha resolt adjudicar el present
contracte al senyor Enric Solsona Piña amb NIF 46204759-J.
Reconeixent-se mútuament capacitat per aquest acte subscriuen el present contracte que es
regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- El senyor Enric Solsona Piña es compromet a l'execució de la direcció
d’arquitecte de les obres de restauració del campanar, templet i pisos de les campanes de la
Seu Vella de Lleida amb estricta subjecció a les condicions que es fixen en el present
contracte, al plec de clàusules administratives particulars, al plec de característiques
tècniques i a la seva oferta, documents que revesteixen tots ells caràcter contractual.
SEGONA.- El termini d’execució, un cop signat el contracte per les parts, en ser
complementari dels contractes de les obres, s’estableix en un total de 22 mesos i amb els
terminis parcials per anys següents:
2019

2020

2021

TOTAL

3 mesos

12 mesos

4 mesos

19 mesos

Afegint 3 mesos a l’any 2021 per a l’emissió de la certificació final de les obres realment
executades, un cop realitzada la recepció de les obres.
S’estableix termini de garantia coincident amb el de les obres (1 any i es comptarà a partir de
la data de recepció de les obres). Un cop transcorregut aquest termini de garantia sense
objeccions per part de la unitat proposant del contracte es procedirà d’ofici al retorn de la
garantia definitiva dipositada.
TERCERA.- L’import total d’aquesta contractació és de 13.375,01 € IVA inclòs i d’acord amb
la distribució per anualitats següent:
2019

2020
3.075,95

2021
6.854,55

TOTAL

3.444,51

13.375,01

El pagament dels honoraris d’aquests contracte es realitzarà de la següent manera:
Prèvia presentació de factures parcials proporcionals a l’obra certificada mensualment, o, en
qualsevol dels casos, mitjançant una única factura per cadascuna de les tres anualitats del
contracte.
Quant a la darrera factura, aquesta es presentarà i tramitarà un cop emesa la certificació final
de les obres realment executades.
En aquestes factures ha de constar el número d’expedient (CU-2019-20061) i el centre gestor
(CU13).
Ateses les característiques del contracte, no es preveu la revisió de preus.
QUARTA.- En relació als principis ètics, regles de conducta i obligacions de l’adjudicatari i els
supòsits de suspensió, modificació i causes de resolució del contracte serà d’aplicació allò
establert a les clàusules 16, 18, 19 i 20 respectivament del plec de clàusules administratives.
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CINQUENA.- Corresponen a l'òrgan de contractació del Departament de Cultura les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació i suspensió d'aquest contracte, en la forma
i les condicions que la legislació de contractes de l'Estat estableix per als de naturalesa
administrativa.
SISENA.-. D’acord amb l’article 62 LCSP la responsable del contracte serà la Cap del Servei
de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural amb les funcions que
figuren en el citat article. En el moment de la liquidació del contracte, la responsable efectuarà
l’informe d’avaluació final del contracte.
SETENA.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

Perquè quedi constància d'aquests acords, signen aquest contracte, en exemplars per
duplicat, en el lloc i la data abans esmentats.
Pel Departament de Cultura
El director de Serveis

L’adjudicatari
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Resolució de 19.03.2019,
DOGC núm. 7843, de 29.03.2019)
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