CONTRACTE DE LES OBRES DE MILLORA I REMODELACIÓ
DEL CARRER BRUC DE SANT JUST DESVERN
A Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
INTERVENEN
D'una part, la senyora Gina Pol i Borràs, en la seva qualitat de Presidenta de l’Àrea de
Política Territorial, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Just Desvern,
facultat per aquest acte per decret d’Alcaldia facultat per aquest acte per decret
d’Alcaldia núm. 527, de data 9 de febrer de 2021 i assistit per la Secretària General de
la Corporació, que dona fe d’aquest acte.
De l'altra, el Sr. Ernesto Luis Izquierdo Reyes, en qualitat d’administrador únic, actuant
en nom i representació de l’empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L, amb NIF
núm. B65449183 i domicili al carrer Frederic Mompou, núm. 3, de Sant Just Desvern
(08960), segons escriptura pública atorgada davant el Notari José Vicente Torres
Montero, en data 19/11/2010 i amb número de protocol 2693.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat , respectivament, per a formalitzar
el present contracte i,
MANIFESTEN
I.- Que per decret de la presidenta de l’Àrea de política territorial, habitatge i medi
ambient de data 22 de juny de 2021, s’ha adjudicat a l’empresa IZER INGENIERIA Y
ECONOMIA SL. la contractació de les obres que tenen per objecte la millora i
remodelació del carrer Bruc de Sant Just Desvern, d’acord amb els corresponents plecs
de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars i les millores ofertades
per la licitadora, que passen a ser obligacions contractuals, pel preu de 208.679,23 euros
de principal, més 43.822,64 euros en concepte d’IVA, que fan un total IVA inclòs de
252.501,87 euros.
II.- Que en data 16 de juny de 2021, l’adjudicatària del contracte ha constituït a la
Tresoreria Municipal la garantia definitiva per import de 10.433,96 euros (acreditat
mitjançant carta de pagament amb núm. 2021 1 36 (ingrés 320210002745).
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CLÀUSULES
Primer. És objecte d’aquest contracte l’adjudicació a favor de l’empresa IZER
INGENIERIA Y ECONOMIA SL (B65449183) de les obres de millora i remodelació
del carrer Bruc de Sant Just Desvern, per un preu de 208.679,23 euros de principal, més
43.822,64 euros en concepte d’IVA, que fan un total IVA inclòs de 252.501,87 euros,
amb realització de les millores que s’indiquen a continuació, ofertades i acceptades,
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, per ser l’empresa que ha
presentat la millor oferta relació qualitat-preu.
-

Millora 1: reasfaltar dels carrers propers a l’àmbit d’actuació, d’una superfície
de 500 m2
Millora 5: renovació de les pilones dels carrers dels voltants, amb el
subministrament de 250 pilones flexibles.

Segona. Aquest contracte tindrà una vigència de 11 (onze) SETMANES, d’acord amb
el previst a la clàusula 1.4 del plec de clàusules administratives particulars. Sense
possibilitat de pròrroga.
Tercera. L’empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL haurà de tenir vigent
durant tota la durada del contracte i, si s’escau, la pròrroga i el termini de garantia,
l’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 600.000 euros, que
cobreixi la seva responsabilitat per actes i omissions que causin danys a tercers i a la
pròpia Administració contractant en la prestació de l’objecte del contracte.
L’Administració podrà requerir l’empresa contractista per tal que presenti en qualsevol
moment còpia de la pòlissa d’assegurança contractada i dels rebuts que acreditin estar al
corrent de pagament.
Quarta. L’empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL accepta i dóna conformitat
en aquest acte al contingut dels plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars que regeixen l’execució del contracte.
Cinquena. Per a qualsevol circumstància no prevista en el present contracte serà
d'aplicació el que preveuen els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars de les obres que tenen per objecte la millora i remodelació del
carrer Bruc de Sant Just Desvern.
Sisena. Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte sorgissin desavinences entre
l’Ajuntament i la contractista, una vegada esgotada la via administrativa se sotmetran
als òrgans judicials de la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, amb
expressa renúncia del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.
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Setena. El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions o de les
instruccions, plecs i normes de tota classe promulgades per l’Administració, que puguin
tenir aplicació en execució d’allò pactat, no eximirà la contractista de l’obligació del seu
compliment.
Per la deguda constatació de tot el que s'ha convingut, se signa digitalment aquest
contracte.

Per l'Ajuntament
Gina Pol i Borràs

Per l’empresa IZER INGENIERIA Y
ECONOMIA S.L
Ernesto Luis Izquierdo Reyes

Dono fe,
Margarita Rodríguez Rodríguez
Secretària General
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