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CONTRACTE ADMINISTRATIU

REUNITS
D’una part, el senyor Josep Manuel Rueda Torres, director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural;
I de l'altra part, el senyor Rodolfo Ranesi, amb NIE núm. X2420523A, com a administrador únic de l’empresa
ARCOVALENO RESTAURO, SL;
ACTUEN
El primer en representació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb C.I.F. número Q0801970E, i
domicili a Barcelona, carrer Portaferrissa, número 1 (Palau Moja). Fa ús de les facultats que li confereixen
els articles 12 i 28 del Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural (DOGC. núm. 6425, de 25 de juliol de 2013).
I el segon, en nom i representació de la societat ARCOVALENO RESTAURO, SL, domiciliada a la Rambla
del Carmel, número 14-16, àtic 4ª, (08032) Barcelona, titular del CIF número B64512601. Constituïda amb
altra denominació per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor
Francisco-Javier Nogales Castillo, el dia 16 de març de 2007, amb el numero 600 de protocol. Inscrita al
Registre Mercantil de Barcelona, al volum 39.487, foli 172, fulla B-347640. Les facultats del senyor Ranesi
com a administrador únic de la societat resulten del seu nomenament formalitzat en la mateixa escriptura
de constitució de la societat.
El senyor Ranesi declara sota la seva responsabilitat que l’entitat que representa es troba al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i que no es troba incursa en cap de les
prohibicions per a contractar amb l’Administració, previstes a la normativa aplicable en matèria de contractes
del sector públic.
ANTECEDENTS
I.- L’objecte d’aquest contracte és la prestació integral segons característiques tècniques i condicions
definides en el plec de prescripcions tècniques del servei de conservació-restauració de la Capella nord del
Claustre menor de la Cartoixa d’Escaladei (La Morera de Montsant, Priorat).
II.- Per Resolució del Director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de data 30 de juliol de 2018, es
va aprovar l’expedient de contractació, els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions tècniques,
la despesa màxima autoritzada i es va ordenar l’obertura del procediment obert d’adjudicació, no subjecte a
regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària i aplicació de mesures de gestió eficient en la contractació
(art. 8 Decret Llei 3/2016, 31 de maig).
III.- En data 5 de setembre de 2018, es publica l’anunci de la licitació del contracte administratiu de referència
per procediment obert al Perfil del Contractant de l’Agència a la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.
IV.- En data 19 d’octubre de 2018, l’empresa proposada adjudicatària del contracte és requerida mitjançant
notificació electrònica per a la presentació de la documentació prèvia a l’adjudicació.
V.- Mitjançant resolució de data 29 d’octubre de 2018, el Director de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural va resoldre adjudicar el contracte administratiu de servei de conservació-restauració de la Capella
nord del Claustre menor de la Cartoixa d’Escaladei a l’empresa ARCOVALENO RESTAURO, SL, titular del
CIF número B64512601.
Reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar aquest acte, subscriuen el present contracte que es
regirà per les següents:
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CLÀUSULES
PRIMERA.- L’entitat adjudicatària es compromet a l’execució, segons característiques tècniques i condicions
definides en el plec de prescripcions tècniques i en els seus annexes, del servei de conservació-restauració
de la Capella nord del Claustre menor de la Cartoixa d’Escaladei.
SEGONA.- D’acord amb els plecs de clàusules que han regit la licitació, l’oferta presentada per l’entitat
adjudicatària i la resolució d’adjudicació de data 29 d’octubre de 2018, el preu del contracte és de 23.759,87
euros, IVA inclòs, dels quals 19.636,26 euros, corresponen al preu del contracte i 4.123,61 euros
corresponen a l’IVA del 21% i, amb subjecció a la resta de condicions ofertes per l’empresa en presentar la
proposició per licitar.
TERCERA.- L’àmbit de prestació del servei és la Cartoixa d’Escaladei, ubicada al camí de la Cartoixa, s/n,
Escaladei, (43379) La Morera de Montsant (Priorat, Tarragona).
QUARTA.- El termini d’execució del contracte serà de 3 mesos comptats des de la data de formalització del
contracte, d’acord amb el calendari de treballs establert al plec de prescripcions tècniques.
CINQUENA.- S’estableix un termini de garantia d’un (1) mes a comptar des de la certificació de la correcta
execució dels treballs per part de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Un cop transcorregut aquest
termini sense objeccions, es procedirà al retorn de la garantia definitiva, que d’acord amb l’article 8 del Decret
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, s’ha constituït mitjançant
retenció de preu.
SISENA.- L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
Seguretat Social i de seguretat e higiene en el treball.
SETENA.- El contracte s’executarà amb subjecció a les clàusules del mateix i d’acord amb les instruccions
que per la seva interpretació doni l’Agència al contractista.
VUITENA.- Ambdues parts s’obliguen, al compliment del contracte, amb submissió als Plecs i documents
que li serveixen de base i a la legislació aplicable en la matèria.
En particular, l’entitat adjudicatària es compromet a adscriure els mitjans personals, tècnics i materials
reflectits en la seva oferta. Tanmateix, les característiques del servei així com les condicions de la seva
prestació, especialment pel que fa a anàlisi del projecte de conservació-restauració; mesures de protecció
de l’entorn i medi ambient; formació reglada i especialitzada del personal que s’adscriurà a l’execució del
contracte; recursos materials pel correcte desenvolupament del servei; programa de treball; i proposta de
conservació preventiva i de manteniment del retaule i de l’espai en el que es troba, presentat per l’empresa
i proposta de millores, especialment les adreçades a fer una adequació del terra de la capella on es troba el
retaule, seran executades conforme a les especificacions de la seva oferta i en els termes establerts en
aquest contracte i en la documentació de caràcter contractual, el contingut de la qual el contractista
manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament.
Es considera part integrant del present Contracte als efectes del que disposa l’article 35 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, revestint caràcter contractual la següent documentació: el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i el de Plec de Prescripcions Tècniques amb tots els annexes respectius i l’oferta
(econòmica i tècnica) presentada pel Contractista.
NOVENA.- Correspon a l’òrgan de contractació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural 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.
L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del contracte
i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.
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DESENA.- Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,
d’acord amb l’article 62 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es designa com
a responsable del contracte a la Directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, persona
que ha estat designada a l’efecte, a la clàusula vint-i-quatrena del plec de clàusules administratives
particulars del contracte.
ONZENA.- Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix per la 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.
DOTZENA.- Sense perjudici de l’establert a la clàusula novena, les parts es sotmeten, per a qualsevol
qüestió que pugui sorgir, respecte la interpretació, efectes i execució del contracte, als Jutjats i Tribunals de
Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol fur propi.
I perquè quedi constància d'aquests acords, signen aquest contracte, a Barcelona en la data que consta al
peu de signatura.

Per l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural

Per l’adjudicatari,
ARCOVALENO RESTAURO, SL

Josep Manuel Rueda Torres
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