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CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES

REUNITS
A Tossa de Mar, a data de les signatures digitals.
D’una banda, la senyora Gisela SALADICH PARÉS Alcaldessa de l’Ajuntament
de Tossa de Mar, amb DNI número 37.268.662-Z, qui actua en nom,
representació i interès de l’Ajuntament de Tossa de Mar amb NIF número
P1721500E amb adreça fiscal a Tossa de Mar, a l’avinguda Pelegrí número 25
d’ara en endavant l’adjudicador.
I de l’altra, el senyor Jesús López Jiménez , amb DNI número 38.149.138-G,
qui actua en nom, representació i interès de la mercantil COSPLAAN OBRAS Y
SERVICIOS LAANTIT, SL, amb NIF número B63392955 i amb adreça social al
carrer Pablo Iglesias, 21, 4t Hospitalet de Llobregat, quedant acreditat
mitjançant el certificat del RELI.
Compareix el senyor Fernando Antonio Sebastián Alda, Secretari de
l’Ajuntament de Tossa de Mar, per tal de donar fe de la signatura del present
contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a
contractar en les respectives qualitats en qui actuen i de comú acord.

MANIFESTEN
1.- Que per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el
proppassat dia 6 de febrer de 2019, va aprovar l’expedient de contractació, es
va autoritzar la despesa i es va aprovar el plec de clàusules administratives que
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regirà el concurs de les obres compreses en el PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA EL PELEGRÍ (PMU Pelegrí).
2.- Que per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el
proppassat dia 13 de març de 2019, va classificar per ordre decreixent les
ofertes presentades i en data 15 de març de 2019 es va notificar el requeriment
al licitador millor classificat COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL,
per tal que, dins del termini de 5 dies hàbils , a comptar de dels següent a
aquell en que hagi rebut el requeriment, presenti la documentació relacionada
en l’acord de classificació i acreditar haver constituït la garantia definitiva per un
import de 17.699,08 €.
3.- Atès que el representant legal de la mercantil COSPLAAN OBRAS Y
SERVICIOS LAANTIT SL, va aportar la documentació requerida dins del termini
establert.
4.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d'abril de 2019 s’adjudica
el contracte per l’execució de les obres compreses en el PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA EL PELEGRÍ
(PMU Pelegrí) a la mercantil COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL.

Així dons , formalitzem el present contracte que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
Primera.- El present contracte té per objecte l’execució de les obres compreses
en el PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE MILLORA
URBANA EL PELEGRÍ (PMU Pelegrí).
Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:
Al plec de clàusules administratives i al projecte tècnic que regeixen la
contractació de les obres compreses en el PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL
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PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA EL PELEGRÍ (PMU Pelegrí), còpia dels
quals s’adjunten al present contracte, els quals no s’hauran de signar totes les
fulles, ja que era condició sine qua non, l’acceptació dels plecs que tindran
caràcter contractual.
a) S’adjunta al present contracte còpia de tota la documentació aportada
per la mercantil COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL.
b) Per les disposicions de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre 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.
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el reglament
parcial de la LCSP.
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
e) Per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal (LPDCP).
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.
De forma Addicional, també es regeix per les normes aplicables als contractes
del sector públic en l’àmbit de Catalunya, per la seva normativa sectorial que
resulti d’aplicació. Supletòriament les normes del dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
Tercera.- El preu global del contracte és 428.317,65 € IVA inclòs, amb el
següent desglossament: 353.981,53 € import net i 74.336,12 € en concepte
d’IVA al tipus del 21%.
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No es revisaran els preus sota cap concepte.
Quarta.- El termini d’execució del contracte es fixa en 4 mesos menys una
reducció de 30 dies hàbils oferts pel propi licitador adjudicatària, a comptar des
del dia següent al de la signatura de l’acta de comprovació del replantejament,
que es realitzarà el dia que fixi la direcció facultativa i sempre dins dels termini
d’un mes des de la formalització del contracte.
No hi ha possibilitat de pròrrogues.
L’inici efectiu del contracte serà el dia que es fixi en l’acta de comprovació del
replantejament.
Cinquena.- En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de
l’adjudicació, l’empresa contractista presentarà a l’Ajuntament de Tossa de Mar,
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.
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, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.
Sisena.- Es fixa un termini de garantia obligatòria de 1 any més 10 anys
addicionals oferts pel propi adjudicatari en la seva oferta, que començarà a
comptar des de la data de la recepció de les obres.
Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir
el que disposa l’article 167.1 del RGLCAP.
Setena.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del
present contracte, s’ha constituït una garantia definitiva per un import de
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17.699,08 €, que serà retornada un cop finalitzat el termini de garantia i les
obres estiguin en perfecta estat, d’acord amb la legislació vigent.
Vuitena.- L’adjudicatari es compromet a destinar a l’execució de l’obra, la
maquinària , els mitjans auxiliars i el personal necessari, per executar l’obra
dins del termini establert, quedant obligat al compliment de les disposicions
vigents en matèria laboral, de seguretat i social i de seguretat i higiene en el
treball.
Novena.- No es preveu la modificació del contracte. En cas que sigui
necessària la modificació s’operarà en els termes de l’article 205 i 242 de la
LCSP.
Desena.- L’import de les obres executades s’acreditarà mitjançant les
certificacions mensuals, que acreditin la realització total o parcial del contracte.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra la presentació de la
corresponent factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura
electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la
LCSP .
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic, les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de
contractació.
Onzena.- De conformitat amb allò que es disposa a l’article 62 de la LCSP, i
amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució
ordinària del contracte es designa al arquitecta municipal com a responsable
del contracte i exercira les funcions següents:
.- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de l’obra,
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sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
.- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
.- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per
motius imputables al contractista.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren
les obligacions d’execució del contracte juntament amb les seves clàusules i els
plecs.
Dotzena.- Són causes de resolució del contracte les previstes en els articles
211 i 245 de la LCSP.
Tretzena.- En cas d’incompliment del contracte per causes imputables al
contractista, l’Ajuntament de Tossa de Mar podrà optar per resoldre el contracte
o per imposar-li les penalitats previstes al Plec de Clàusules Administratives.
Catorzena.- L’empresa contractista adjudicatària s’obliga al compliment de tot
allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, i, a
partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix el 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 el Directiva 95/46/CE.
Quinzena.- EL contractista resta obligat a complir durant tot el període
d’execució del contracte amb les condicions fixades en el conveni col·lectiu
d’aplicació.
Setzena.- L’aplicació pressupostària que finançarà el contracte es la
18.151.60000.
Dissetena.- L’òrgan de contractació te la prerrogativa d’interpretar els
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contractes administratius , resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
L’òrgan de contractació podrà modificar els contractes, per raons d’interès
públic, acordar-ne la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta, d’acord
amb als requisits i efectes assenyalats per la LCSP i pel RGLCAP.
Divuitena.- L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per
resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts d’aquest contracte.
En tot allò no establert en aquest contracte ni en el Plec de clàusules
administratives particulars, seran d’aplicació les disposicions generals de
contractació dels ens locals i altres normes administratives que li siguin
d’aplicació supletòria.
I en prova de conformitat , ambdues parts signen aquest contracte, a un sol
efecte, en el lloc i en la data indicada a l’encapçalament, davant del Secretari
que en dóna fe.
Per l’ adjudicador

Per l’adjudicatari
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