CONTRACTE ADMINISTRATIU

D'una banda, la Sra. MARIA LUZ CABALLERO GABÁS, Regidora Delegada
de l’Àrea d’Hisenda, assistida pel Secretari General de la Corporació, el Sr.
JAUME RENYER I ALIMBAU en la seva qualitat de fedatari públic, a l’empara
del que disposa l’article 3.2.i) del RD 128/2018, de 16 de març.

I de l'altra, el Sr. SANTIAGO OLIVA VIVAR, major d'edat, amb DNI
número 39857947M.

INTERVENEN:

La Senyora Maria Luz Caballero Gabás, en nom i representació de l'Excm.
AJUNTAMENT DE REUS, en virtut de la delegació de competències que resulten
del per Decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2019 (BOPT, de 19 de juliol
de 2019).
El Sr. Santiago Oliva Vivar, com a persona física designada per a l’exercici de
la representació de la societat mercantil JOAQUIM OLIVA, SA, constituïda per
temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de Reus Sr Baudilio Pagés
Quer, en data 2 de juny de 1965. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona,
al Tom 68, llibre 15, foli 131, full 1716, amb NIF: A43008648 i domicili social a
Ct.Salou,Km 1, 43205 Reus (Tarragona).
Les seves facultats resulten de l’escriptura autoritzada pel notari de Reus Sr
Francisco Cantos Albertos, en data 22 de febrer de 1993, número de
protocol 309. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al Tom 840, foli
189, full T4391, inscripció 27ª.

MANIFESTEN:
I.- OBJECTE. Que l’objecte d’aquest contracte és el subministrament del Lot
1 Una furgoneta de transport de material de senyalització de la brigada de
Mobilitat de l’Ajuntament de Reus, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i tècniques aprovat per Decret número 2019010005
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del Regidor delegat en funcions de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals, de
data 5 de juny de 2019.
II.- PROCEDIMENT CONTRACTUAL. Que aquesta licitació s’ha realitzat
mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada i amb
varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 21, 131, 156 i 158 de la
LCSP.
III.- FINANÇAMENT. Que existeix consignació en el pressupost municipal,
per atendre aquesta obligació contractual, a l’empara de l’article 116 de la
LCSP.
IV.- REQUERIMENT PREVI. Que a la vista de la proposta d’adjudicació feta
per la mesa de contractació, per Decret número 2019013014 de la Regidora
delegada d'Hisenda, de data 9 d’agost de 2019, es va fer el requeriment
previ a l'empresa JOAQUIN OLIVA S.A. per tal que presentés la
documentació que disposa la clàusula quinzena del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, i que constituís una garantia
definitiva equivalent al 5% del preu final ofert (IVA exclòs), per un import
de 1.022,11 euros.
V.- ACREDITACIÓ DELS REQUISITS PER A CONTRACTAR. Que l'empresa
licitadora ha presentat la documentació requerida i ha dipositat la garantia
definitiva, la qual acredita la personalitat, capacitat i solvència econòmica i
financera i tècnica o professional per a contractar assenyalada a la clàusula
quinzena del plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
VI.- ADJUDICACIÓ. Que per Decret número 2019015698 de la Regidora
delegada de l'Àrea d'Hisenda, de data 7 d’octubre de 2019, es va adjudicar a
l'empresa JOAQUIN OLIVA S.A. el subministrament del Lot 1 Una furgoneta
de transport de material de senyalització de la brigada de Mobilitat de
l’Ajuntament de Reus, d'acord amb la seva oferta presentada en data 21 de
juny de 2019.
VII.- GARANTIA. Que d’acord amb la carta de pagament de data 21 d’agost
de 2019, l’adjudicatari ha constituït la garantia definitiva per import de
1.022,11 euros, de conformitat amb el que estableix l’article 107 de la LCSP.
El termini de garantia serà de 2 anys (24 mesos).
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,
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PACTEN
PRIMER.- El Sr. Santiago Oliva Vivar, en nom i representació de l’empresa
JOAQUIN OLIVA S.A. s’obliga al subministrament d’una furgoneta de
transport de material de senyalització de la brigada de Mobilitat de
l’Ajuntament de Reus, marca Peugeot, model Boxer, per un import de
24.734,99 € euros, IVA inclòs (Base imposable: 20.442,14 €, IVA: 4.292,85
€), d’acord amb la seva oferta de data 21 de juny de 2019.
SEGON.- El termini màxim de lliurament dels vehicles serà 90 dies naturals,
a comptar des de la data de formalització de contracte.
El vehicle no es considerarà degudament lliurat si no va acompanyat de la
documentació necessària per a què circuli correctament, que ha de ser
revisada per un responsable de la Guàrdia Urbana.
El lliurament es farà a la ciutat de Reus i serà el que expressament designin
els responsables de la Guàrdia Urbana, al qual seran transportats a càrrec
del licitador.
El vehicle serà lliurat lliure de qualsevol càrrega o gravamen.
TERCER.- El subministrament del vehicle s’haurà d’ajustar a les clàusules
establertes al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, a
l'oferta presentada i a les instruccions dels responsables dels serveis
municipals.
QUART.- El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà contra
presentació de factura, expedida d’acord amb la normativa vigent sobre
factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198
del LCSP i d'acord amb la clàusula 27ena. del plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars, prèvia conformitat
de la Guàrdia Urbana.
D'acord amb el reglament de factures electròniques de l'Ajuntament de 6 juliol
de 2012, el lliurament de factures per part del licitador adjudicatari d'aquest
procediment de contractació s'efectuarà per mitjans electrònics.
CINQUÈ.- No procedeix la revisió de preus de conformitat amb l'apartat Q del
quadre de característiques del contracte.
SISÈ.- No s'admet la cessió de conformitat amb l'apartat O del quadre de
característiques del contracte.
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SETÈ.- L’execució d'aquest contracte s'haurà de realitzar íntegrament per
l'adjudicatari, no sent permesa la subcontractació.
VUITÈ.- L’Ajuntament podrà imposar, en cas d’incompliment de les condicions
contractuals, a més de les penalitats detalles a la clàusula vint-i-tres del Plec
de clàusules administratives i tècniques particulars, les penalitats previstes a
l'Annex 6 del plec.
NOVÈ.- L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les
prestacions i subministraments realitzats, així com també de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres
persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
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.
DESÈ.- D'acord amb l'apartat M del quadre de característiques del contracte
l'empresa contractista ha de complir les següents condicions especials
d'execució:
1.- L'empresa contractista està obligada al compliment de les condicions
salarials dels treballadors conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les
establertes en la clàusula vint-i-tresena del Plec de
Administratives.

penalitats
Clàusules

2.- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i
a les regles de conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les
obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
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(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic
imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació contractual essencial i, per tant, el
seu incompliment és una causa de resolució del contracte.
3.- L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb
el pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses
subministradores dins del termini legalment establert.
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats
detallades en la clàusula vint-i-tresena del plec de Clàusules Administratives.
4.- S'estableix
medioambiental:

com

a

condició

especial

d'execució

de

caràcter

a) L'obligació de l'empresa adjudicatària de fer-se càrrec de la recollida
selectiva dels residus generats durant l'execució del contracte.
b) El vehicle ha
de complir amb els nivells d'emissions de gasos
contaminants de l'estàndard EURO VI.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació contractual essencial i, per tant, el
seu incompliment és una causa de resolució del contracte.
ONZÈ.- Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en
la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar els
contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per
raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa
contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
DOTZÈ.- El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la
qual se li hagués donat el referit caràcter, en els plecs, o en el contracte, o
que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de ser tractada com a tal.
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L’empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret
professional respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut
tenir coneixement per raó de la prestació del contracte, obligació que
subsistirà encara després de la finalització del mateix, de conformitat amb la
normativa de Protecció de Dades.
TRETZÈ.- El present contracte té naturalesa administrativa i es declara la
competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, en cas de litigi entre
les parts contractants.
CATORZÈ.- El contracte s'ajustarà a 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, la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, al
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, al RD 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP a la legislació contractual
vigent, i a totes les altres normes específiques i complementàries que resultin
d’aplicació.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat
en aquest document, i es signa a un sol efecte; i jo, el Secretari General, en
dono fe. El contracte s'entendrà perfeccionat en la data de l'última de les dues
signatures electròniques de les parts intervinents.
El Contractista,
JOAQUIN OLIVA S.A. p.p.,
Santiago Oliva Vivar
39857947M
SANTIAGO
OLIVA (R:
A43008648)

Firmado digitalmente
por 39857947M
SANTIAGO OLIVA (R:
A43008648)
Fecha: 2019.10.28
13:24:41 +01'00'

La Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda,
Maria Luz Caballero Gabás
Firmado digitalmente por
Maria Luz
Maria Luz CABALLERO
CABALLERO
GABAS - DNI 39867081P
(TCAT)
GABAS - DNI
Fecha: 2019.10.28 14:14:04
39867081P (TCAT) +01'00'

El Secretari General,
Jaume Renyer i Alimbau
39655200A
JAUME
RENYER (R:
P4312500D)

Digitally signed by
39655200A JAUME
RENYER (R:
P4312500D)
Date: 2019.10.30
09:01:08 +01'00'
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