Expedient núm.: 1057/2020
Document de Formalització del Contracte
DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’OPTIMITZACIÓ
DE LA XARXA DE PLUVIALS AL MUNICIPI DE LA SÉNIA
D'una part, JOSE RAMON BELLAUBÍ CABALLER, com a alcalde del Ajuntament de
La Sénia amb CIF núm. P4304500D, amb domicili a efectes de notificacions al C/
Tortosa núm, 1, 43560 la Sénia, actuant expressament autoritzat per la formalització
d’aquest acte, i segons l’àmbit competencial definit a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i DA segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
De l’altra , JAVIER BERTOMEU BAYO , amb DNI núm. 40928439-M el qual actua en
nom i representació de la mercantil EXXABER SOCIEDAD LIMITADA (CIF
B43781913 ), amb domicili a Amposta, Partida Esquerra Polígon, 39 parcel·la 1386 ,
constituïda mitjançant escriptura pública autoritzada davant notari Ivan Castejón
Fernández-Trujillo, el qual assegura que en data d’avui la representació amb la que
actua no li ha estat revocada, limitada ni suspesa, així com que tampoc ha variat la
capacitat circumstàncies de la seva representada , atorgada en escriptura pública en
data 23 d’octubre de 2009 i amb número de protocol/document 1482.
ANTECEDENTS
Document
Proposta de contractació del Servei
Provisió d’alcaldia sol·licitant informes
Informe determinant l’òrgan de contractació
Informe sobre el procediment a seguir
Informe sobre la no divisió en lots
Resolució de l'òrgan de contractació
Informe de fiscalització prèvia
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació en el Perfil del Contractant
Acta de la mesa de contractació d'obertura de Sobres «A» i
únic
Informe de valoració tècnica
Requeriment al licitador
Constitució de la garantia definitiva
Informe proposta de Secretaria
Informe de fiscalització prèvia – Fase D
Resolució d’Alcaldia 2021-0309 d'adjudicació del contracte

Data/Núm.
18.01.2021
21.01.2021
22.01.2021
22.01.2021
25.01.2021
29.01.2021
02.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
19.02.2021
22.02.2021
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Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar el present contracte administratiu d’obres, a aquests efectes,
MANIFESTEN
1. Que l’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres d’optimització de la xarxa
de pluvials al municipi de la Sénia.
2. Per Resolució d’Alcaldia número 2021-0129 de data 19 de febrer de 2021, es va
aprovar l’expedient de contractació, (mitjançant procediment obert simplificat) i els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regien
la convocatòria de la licitació d’aquesta contractació.
3. En data 30 de març de 2021, l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de
2.603,30 €(DOS MIL SIS-CENTS TRES EUROS I TRENTA CÈNTIMS) corresponent
al 5% de l’import ofert per l’empresa.
4. Per resolució d’alcaldia número 2021-0309 de data 7 d’abril de 2021, es va resoldre
aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa EXXABER SL.
I convenint ambdues parts, a l’empara de l’article 153 del LCSP, formalitzen el present
contracte en aquest document administratiu, per la qual cosa,
PACTEN
PRIMER. Que el senyor JAVIER BERTOMEU BAYO, en nom i representació de
l’empresa EXXABER SOCIEDAD LIMITADA, s’obliga a l’execució de les obres
d'optimització de la xarxa de pluvials, al municipi de la Sénia (Montsià-Tarragona), per
un import de contracte de 63.000 euros (base imposable: 52.066,12€, IVA 10.933,88€),
amb un termini de garantia de l’actuació de 48 mesos, d’acord amb l’oferta presentada
en data 15 de març de 2021 i les millores tècniques següents:

DENOMINACIÓ

MILLORA 3:
INSTAL·LACIÓ REIXA
PLUVIAL TIPUS ACO
CARRER SANT
CARLES

MILLORA 4:
PROTECCIÓ
SUPERIOR DELS
COL·LECTORS AMB
FORMIGÓ I MALLA
D’ACER

TIPUS DE MILLORA

IMPORT
(IVA
INCLÒS)

PUNTUACIÓ

Substitució reixa pluvial existent
de fundició a una de formigó
polímer tipus ACO H53 (degut a
les obres es molt probable que es
malmeti).
També inclou pou registre amb
tapa tipus imbornal

3.166,14 €

21

Es tracta de posar una capa de
20 cm. de formigó HA-25 amb
malla de diàmetre 8 cada 10,
damunt
dels
col·lectors
a
instal·lar, per a aconseguir una
rigidesa del conjunt.

3.399,71 €

24

MILLORA 5: UNIÓ
IMBORNALS
PLUVIALS A LA
PLAÇA SANT JOSEP

INCREMENT
GARANTIA

DE

Instal·lació reixa pluvial de
formigó polímer tipus ACO H53 al
carrer Primer de Maig i la seva
connexió a través d’una placeta
amb el col·lector del carrer
Saragossa.

1 punt per any addicional fins a
un màxim de 3 punts.

2.770,87 €

X

19

36 mesos+12
mesos = 48
mesos

SEGON. El termini d'execució del contracte és de 2 mesos, a comptar des de la
signatura de l’acta de comprovació de replanteig i inici de les obres.
TERCER. Que les obres s’executaran segons les estipulacions contingudes en el plec
de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, i a les
instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni a l’empresa contractista la
persona que exerceix la direcció facultativa de les obres i la persona responsable del
contracte i d'acord amb el projecte d'obres aprovat inicialment per resolució d’alcaldia
2020-0549 de data 4 d’agost de 2020, l’aprovació definitiva del qual es va publicar al
BOPT de data 4 de novembre de 2020 amb CVE 2020-07915.
QUART. Que en el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte
l’empresa contractista presentarà a l’Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el
treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i
salut, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per l'Ajuntament abans de l'inici
de l'obra.
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació
i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa
s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions.
CINQUÈ. D’acord amb el que disposa l’article 133 de la LCSP, el contractista no pot
difondre la informació a la que tingui accés en ocasió de l’execució del contracte.
Durant tota la vigència del contracte haurà de preservar el compliment d’aquest
principi, així com el de respectar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.
SISÈ. Que la modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin
els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en
l’article 211.1.g) de la LCSP.
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits
previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar
en document administratiu.
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del
pressupost primitiu.
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a
reclamar indemnització.
En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el Perfil de contractant.
En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la
consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació
es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que
preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte
inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final d’obra.
SETÈ. La facturació del contractista serà per certificacions parcials d’obra per a cada
lot, expedides mensualment, d’acord amb l’obra realment executada durant aquest
període. La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà
mensualment la certificació que comprendrà l’obra executada durant aquest període
de temps. Aquesta certificació s’ha d’expedir durant els primers deu dies següents al
mes al que corresponguin d’acord amb l’article 240 de la LCSP.
El pagament per l’import de la certificació mensual que ha emès el director de l’obra a
l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord amb
la normativa vigent sobre facturació electrònica, en els terminis i les condicions
establertes a l’article 198 i 243 de la LCSP.

VUITÈ. Que la recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que
disposen els articles 210 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.
D’acord amb la Disposició Addicional tercera de la LCSP, l’òrgan interventor assistirà a
la recepció material de les obres, prèvia convocatòria del Responsable del Contracte.
NOVÈ. Que l’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord
amb el projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte
elaborat per l’Administració.
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia,
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de
força major establerts en l’article 239 del LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys
des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del LCSP.
DESÈ. Que el contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de
clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals
es consideren part integrant del contracte.
Els plànols, la memòria (en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre) els quadres de preus dels projectes aprovats i les
ofertes de l’adjudicatari tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució
del contracte d’obres.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a)Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) 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 (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva

95/46/CE.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
En cas de discordança entre el que preveuen els documents, prevaldrà el que s’indica
al PCAP.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en
aquest document, entenent-se com a data de formalització d’aquest contracte la que
consta en la signatura electrònica de l’alcalde.
Signatura,
L’Alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballer

Signatura,
Representant de l’empresa
Javier Bertomeu Bayo

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

