CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE REALITZACIÓ D’UN ESTUDI PER A
LA REHABILITACIÓ, LA CAPTACIÓ I MOBILITZACIÓ D’HABITATAGE I LOCALS AL
NUCLI ANTIC D’OLOT.

A Olot, els dies que figuren en les firmes digitals d’ambdues parts

El senyor JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, amb DNI núm. XXXX, amb
domicili a efectes d'aquest contracte a l'Ajuntament d’Olot, Passeig Bisbe Ramon
Guillamet, núm. 10 (17800 – Olot).

L’adjudicatària

del

contracte

CELOBERT

ARQUITECTURA,

ENGINYERIA

I

URBANISME, SCCL, amb NIF F-65387177, representada pel senyor DIEGO
CARRILLO MESA, amb NIF. XXXXXX, amb domicili social a efectes d'aquest contracte
al carrer Bailén, núm. 5 (08010 – Barcelona).

Dóna fe de l'acte la Secretària General de la Corporació, la senyora MARIA GLÒRIA
GOU CLAVERA, en la seva condició de fedatària pública municipal.

ACTUEN

El senyor JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, en la seva condició d'Alcalde
accidental de l’Ajuntament d’Olot, en ús de les atribucions conferides per la Disposició
Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP) i a l’empara de l’article 53 del 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.

El senyor DIEGO CARRILLO MESA, en la seva qualitat de President del Consell rector,
actua en nom i representació de la cooperativa CELOBERT ARQUITECTURA,
ENGINYERIA I URBANISME, SCCL, constituïda per temps indefinit sota la denominació
“GESTCÍVIC, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA”, en virtut d’escriptura

atorgada davant la Notari de Barcelona, senyor Josep-Lluís Gasch i Riudor, el dia 7 de
juliol de 2010 (núm. 1644 de protocol); Inscrita en el Registre Territorial de Cooperatives
de la Generalitat de Catalunya, al full 13.915, inscripció 1a;
Posteriorment va ser transformada a cooperativa de serveis de treball associat, tot
modificant i refonent els seus estatuts, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Barcelona, senyor Manuel-Angel Martínez García, el dia 25 de novembre de 2011 (núm.
1694 de protocol), escriptura que fou subsanada per una altra autoritzada pel mateix
Notari, senyor Manuel-Angel Martínez García, el dia 10 de febrer de 2012 (núm. 233 de
protocol);
Modificats els seus estatuts en relació a l’objecte social, domicili, aportació mínima de
socis i composició del Consell rector, mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de
Barcelona, senyor Manuel-Angel Martínez García, el dia 3 d’agost de 2012 (núm. de
protocol 1297)
Modificats els seus estatuts en relació a la denominació social, objecte i finalitat, l’objecte
social, període de prova per admissió de socis, mitjançant escriptura autoritzada pel
Notari de Barcelona, senyor Manuel Angel Martínez García, el dia 28 de juliol de 2014,
(núm. de protocol 1411)
Elevats a públic d’acords socials i ampliació d’objecte social, mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Barcelona, senyor Eduardo Pobes Layunta, el dia 9 de febrer de
2016 (núm. de protocol 249)

La representació que ostenta el senyor Diego Carrillo Mesa, deriva de l’acord de
l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 25 de maig de 2018.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per a formalitzar el present
contracte i lliurement i espontània

MANIFESTEN

I.- Antecedents administratius.

Per acord de Junta de Govern Local, de 22 de novembre de 2018, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del “servei de realització d’un estudi per a la
rehabilitació, la captació i mobilització d’habitatge i locals al nucli antic d’Olot”.
El procediment d’adjudicació és l’obert previst a l’article 156 de la LCSP, atenent a varis
criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 131, 145 i 146 de la LCSP.
Previs els tràmits de rigor que figuren a l’expedient núm. CCS12018000027, la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en data 14 de febrer de 2019, proposà a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte, a favor de la cooperativa CELOBERT
ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME, SCCL.
En data 19 de febrer de 2019 es va requerir a l’esmentada cooperativa, per tal que en el
termini de 7 dies hàbils presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article
150.2 de la LCSP.
Presentada la documentació dins el termini concedit a l’efecte, per acord de Junta de
Govern Local de data 7 de març de 2019, s’adjudicà el contracte del “servei de realització
d’un estudi per a la rehabilitació, la captació i mobilització d’habitatge i locals al nucli antic
d’Olot”, a favor de la cooperativa

CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I

URBANISME, SCCL, amb NIF F-65387177.
S’acompanya com annex 1 d’aquest document, la certificació de l’acord de la Junta de
Govern Local relatiu a l’adjudicació dels serveis objecte del present contracte.

II.- Voluntat de les parts: la formalització del contracte.
A tenor dels antecedents administratius i de conformitat amb l’art. 153 de la LCSP; el
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; i l’article 71 i concordants del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
per Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, els signants manifesten la seva voluntat de
formalitzar el present contracte de serveis que es regirà de conformitat amb els següents:

PACTES

PRIMER.- Definició dels serveis.
El present contracte té per objecte l’execució dels “Serveis de realització d’un estudi per a
la rehabilitació, la captació i mobilització d’habitatge i locals al nucli antic d’Olot”, amb
subjecció estricta al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques aprovats per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de
2018, així com amb subjecció a les condicions contingudes a l’oferta presentada per
l’empresa adjudicatària.
Les parts signants manifesten tenir coneixement d’aquests documents, els quals
formen part del present contracte, signant per duplicat els exemplars que
s’acompanyen al contracte subscrit per les parts (s’adjunta com a annex 2 el plec de
clàusules administratives particulars, com a annex 3 el plec de clàusules tècniques i
com annex 4, còpia de la proposta presentada per l’adjudicatària.)

SEGON.- Naturalesa del contracte
El contracte té caràcter administratiu, de conformitat amb l’article 25 de la LCSP, i es
tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb l’article 17 de la mateixa.

TERCER.- Preu cert a abonar per l'Ajuntament.
El contracte s'executarà pel preu de TRENTA-UN MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (31.959,73€), IVA inclòs, pels cinc mesos de
contracte.
Aquest import es desglossa en VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS
(26.413,00€), més CINC MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTATRES CÈNTIMS (5.546,73€), en concepte d'IVA.

QUART.- Termini d’execució del contracte.
La durada del contracte serà de 5 mesos, a partir de la formalització del contracte.

L’ inici dels treballs es comptarà des del dia següent a la signatura del present contracte, i
es fixen tres fases d’execució dels treballs:
1a. Fase: treball de camp
2a. Fase: anàlisi i diagnosi
3a. Fase: finalització de la totalitat del treball amb proposicions

CINQUÈ.- Forma de pagament.
Els honoraris professionals de l’encàrrec es pagaran seguint les tres fases de treball,
representant:
30% la primera fase – treball de camp40% la segona fase –anàlisi i diagnosi30% la tercera fase –part final propositiva.
En aquest sentit, el pagament dels treballs es portarà a terme de la manera següent:
-

10% a la meitat de la Fase 1

-

20% a la finalització de la Fase 1

-

20% amb el lliurament de les fitxes i documents gràfics definits en el PPT

-

20% amb el lliurament del diagnosi definida al PPT

-

30% al lliurament de la totalitat del treball.

El pagament del preu del contracte s’efectuarà mitjançant transferència bancària en el
termini de 30 dies naturals a comptar de la data del registre d’entrada de la factura al
registre de l’Ajuntament d’Olot, previ informe favorable dels treballs realitzats d’acord amb
les fases corresponents. Aquest informe s’emetrà en el termini de deu dies naturals des
del registre d’entrada de la factura. Altrament, es procedirà al pagament de la factura
sens perjudici de la ulterior avaluació del treball facturat.

SISÈ.- Revisió de preus.
En aquest contracte no està prevista la revisió de preus.

SETÈ.- Fiança prestada.

Per respondre del compliment d’aquest contracte, ha estat constituïda, a favor de
l’Ajuntament, una fiança definitiva d’import 600€, segons s’acredita mitjançant exhibició
del corresponent comprovant. Una fotocòpia d’aquest s’uneix com annex 5 .

VUITÈ.- Conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
de clàusules tècniques.
El contractista presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i
al plec de clàusules tècniques que regeixen aquest contracte i que foren aprovats per
acord de Junta de Govern Local del 22 de novembre de 2018, i se sotmet, en tot allò que
no estigui previst expressament, al previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP); 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; al Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, el
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi a la LCSP; 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; a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim
local; i al Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
I, en prova de conformitat, signen el present document i els seus annexos, per duplicat i
a un sol efecte. Dono fe.
Per l'Ajuntament

Per

la

cooperativa

ARQUITECTURA,

ENGINYERIA

URBANISME, SCCL.
L'ALCALDE,

EL REPRESENTANT LEGAL

Josep Ma. Corominas i Barnadas

Diego Carrillo Mesa
Certifico:

La SECRETÀRIA GENERAL
Maria Glòria Gou Clavera

CELOBERT
I

