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DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
D'una part, Agnès Ferré Cañellas, Alcaldessa de l’Ajuntament de La Bisbal del
Penedès, amb NIF núm. 39712556C, assistida per la Secretària de la Corporació,
Susanna Blasón Bayo, amb NIF núm. 77120798G, que dóna fe de l'acte.
D'una altra part, Pascal Hellers, amb NIF núm.X-07858559-H, en representació de
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, amb NIF núm. A85058618.
La finalitat del present acte és la formalització del contracte de les obres de reforma de
dos habitatges ubicats al carrer Balmes, núm. 17, de La Bisbal del Penedès, coneguts
com les cases dels mestres, atesa l’adjudicació aprovada per la Junta de Govern Local
en la sessió ordinària celebrada el 14 d’octubre de 2019, segons es desprèn dels
següents antecedents.
ANTECEDENTS
PRIMER. Mitjançant la Resolució d’Alcaldia número 597 del 8 d’agost de 2019, es va
aprovar iniciar l’expedient de contractació de les obres de reforma de les antigues
cases dels mestres, ordenant la redacció del plec de clàusules administratives
particulars.
SEGON. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el 12 d’agost de
2019, va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de les
obres de reforma de les antigues cases dels mestres, així com el plec de clàusules
administratives particulars.
TERCER. Mitjançant el Decret d’Alcaldia número 676 del 19 de setembre de 2019, es
van classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta de la
Mesa de contractació, i es va requerir a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA,
amb NIF núm. A85058618, perquè presentés la documentació justificativa
corresponent.
QUART. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el 14 d’octubre de
2019, va adjudicar el contracte de les obres de rehabilitació de les cases dels mestres
en les condicions que es detallen al projecte bàsic i d’execució i al plec de clàusules
administratives particulars, i en les que figuren a l’oferta a TECNOLOGIA DE FIRMES,
SA, amb NIF núm. A85058618, per un import de 33.046,18 € (més 6.939,70 € d’IVA) el
lot 1 i 27.843,30 € (més 5.847,09 € d’IVA) el lot 2.
I, convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicant i adjudicatari, el present
contracte d’obres, el formalitzen en aquest document administratiu, de conformitat amb
les següents clàusules.

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
CLÀUSULES
PRIMERA. TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, amb NIF núm. A85058618, es compromet
a la realització de les prestacions corresponents al contracte de les obres de reforma
de dos habitatges ubicats al carrer Balmes, núm. 17, de La Bisbal del Penedès,
coneguts com les cases dels mestres, de conformitat amb el projecte bàsic i
d’execució aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada
el 7 de juny de 2019, el plec de clàusules administratives particulars, la plica
presentada i el present document de formalització, tots ells documents contractuals
que accepta incondicionalment i sense reserva alguna, deixant-ne constància
mitjançant la signatura en aquest acte de la seva conformitat.
SEGONA. El preu del contracte és de
Lot Anualita Aplicació pressupostària
t
1
2019
152.68221
2
2019
152.68221
Total

Import
IVA
Import
(sense IVA)
(amb IVA)
33.046,18 € 6.939,70 € 39.985,88 €
27.843,30 € 5.847,09 € 33.690,39 €
60.889,48 € 12.786,79 € 73.676,27 €

TERCERA. El termini d’execució del contracte és de 14 setmanes, a comptar des de la
formalització del contracte, de conformitat amb l’oferta presentada.
QUART. Pascal Hellers, amb NIF núm.X-07858559-H, en representació de
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, amb NIF núm. A85058618, presta la seva conformitat
al projecte bàsic i d’execució aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en la
sessió celebrada el 7 de juny de 2019, i al plec de clàusules administratives
particulars, que són el document contractual, signant-los en aquest acte i se sotmet,
quan no es trobi en aquests establert, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 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, al 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, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques; supletòriament
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de
dret privat.

El contracte actual s'estén en dos exemplars i a un únic efecte.

La Bisbal del Penedès, a 31 d’octubre de 2019.

X0785859H
PASCAL MICHEL
YVES HELLERS (R:
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