Expedient núm. 2021/03
REUNITS
D’una banda, el senyor Ramon Terrassa i Cusí, major d’edat i amb domicili social a l´Avinguda Alcalde
Barnils 3-5, 08174 de Sant Cugat del Vallès.
De l’altra, el senyor Pedro Fulgencio Dolera Robles, major d’edat i amb domicili social a efectes del
present contracte al carrer Vascongadas núm. 1, 45005 de Toledo.
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Centre d’Alt Rendiment Esportiu, en la seva condició de Director,
amb NIF núm. Q5856178-H, creat per la Disposició Addicional dinovena de la Llei 13/1988, de 31 de
desembre, aprovats els seus estatuts per Decret 12/1989, de 24 de gener i facultat per al present
atorgament en la seva condició de Director, nomenat mitjançant Acord de Govern de la Generalitat
GOV/16/2016, de 23 de febrer, (DOGC Núm. 7066, de data 25.2.2016).
El segon, actua en nom i representació de l’empresa DEPASUR PDR GROUP, S.L. proveïda de CIF
núm. B45915949, en la seva condició d’Administrador únic segons escriptura de poders atorgada davant
l’Ilꞏlustre Notari del Colꞏlegi de Castilla la Mancha, Don Fidel Sánchez Lozano de Toledo, en data 9
d’octubre de 2019 amb numero de protocol 3.057.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat mútues per a formalitzar el present document i
manifesten tenir vigents els seus poders i ser suficients per obligar a les seves representades,
ANTECEDENTS
I.- En sessió de data 18 de febrer de 2021 el Consell d’Administració va autoritzar l’inici de la present
contractació, mitjançant procediment obert simplificat.
II.- El Consell d’Administració del CAR, en data 27 de setembre de 2021, va autoritzar al director del
Centre a signar i portar a terme els tràmits necessaris per a l’adjudicació i formalització del present
contracte.
III.- En data 4 d’octubre de 2021, el director del CAR, en virtut de la facultat conferida pel Consell
d’Administració, va acordar, resoldre l’adjudicació del present contracte d’obres a favor de l’empresa
DEPASUR PDR GROUP, S.L.
En conseqüència, ambdues parts acorden formalitzar el corresponent contracte administratiu d’obres
d'acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del contracte.
L’empresa DEPASUR PDF GROUP, S.L. es compromet efectuar l’execució de les obres de reforma del
paviment de la pista d’atletisme del Centre d’Alt Rendiment amb estricta subjecció a tots els documents
que es relacionen en la clàusula segona. Així mateix, el contractista es sotmet estrictament al contingut
de la seva oferta, destacant expressament les millores ofertades a la mateixa.

Segona.- Formen part d’aquest contracte els documents següents als quals les parts donen la seva
conformitat:
-

Plec de clàusules administratives particulars i Annexos.
Projecte Executiu de les obres.
Plec de Prescripcions Tècniques i Annexos.
Proposta presentada en fase de licitació que està formada per: l’oferta tècnica i tota aquella
documentació que forma part de la proposta de l’empresa contractista en relació amb l’execució
de l’objecte contractual, destacant expressament les millores ofertades a la mateixa.
Oferta econòmica de l’empresa contractista.

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d’aplicació
preferent aquest contracte i després els documents detallats per l’ordre que apareixen anteriorment.
Tercera.- Termini d’execució.
La durada de l’execució de les obres serà com a màxim de 2 mesos des de la data de signatura de l’acta
de comprovació de replanteig.
Dins del termini d’un mes següent al lliurament o realització de les obres s’estendrà l’acta de recepció
formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció del CAR. A partir de la recepció,
començarà a córrer el termini de garantia que de l’obra que, d’acord amb l’oferta presentada per
DEPASUR és de 5 anys addicionals a l’any mínim previst al Plec de Prescripcions Tècniques. Durant
aquest termini, el contractista està obligat a responsabilitzar-se al seu càrrec de la conservació i
manteniment de les obres, sota les instruccions del director facultatiu. Aquest termini de garantia s’entén
sense perjudici dels terminis que per responsabilitat del contractista estableix la Llei d’Ordenació de
l’edificació.
Quarta.- Condicions econòmiques.
El preu total del contracte, d’acord amb l’oferta efectuada per l’empresa DEPASUR PDR GROUP, S.L.
és de 247.995,00 Euros, IVA exclòs (300.073,95 Euros, IVA inclòs).
Cinquena.- Compromisos per part de DEPASUR PDF GROUP, S.L d’acord amb l’establert a l’apartat N
del quadre de característiques del contracte, el Plec de Prescripcions Tècniques del present contracte i
l’oferta tècnica presentada:
-

Elaborar un pla de seguretat i salut en l’obra en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en l’estudi de Seguretat i Salut. Aquest pla haurà
d’estar aprovat abans de l’inici de les obres.

-

Presentació d’un un programa de treball en el termini màxim de 15 dies des de la formalització del
contracte, i sempre abans de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

-

Elaboració d’un pla de control de qualitat en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el Pla de control de qualitat del projecte. Aquest pla
haurà d’estar aprovat abans de l’inici de les obres.

Sisena.- De conformitat amb l’apartat R del quadre de característiques i la clàusula vint-i-vuitena del plec
de clàusules administratives, no estan previstes modificacions del contracte.
Setena.- S’estableix una garantia definitiva de 16.114,71€, corresponent al 5% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, la qual s’ha formalitzat mitjançant contracte d’assegurança de caució en data 29 de
setembre de 2021, posat a disposició del Centre d’Alt Rendiment.

Un cop realitzada la totalitat del servei i certificada la correcta execució pel departament corresponent del
Centre, es procedirà al retorn de la garantia definitiva dipositada, la qual, quedarà afecta al compliment de
les obligacions inherents al contracte i respondrà de totes i cadascuna de les obligacions que
corresponen al contractista.
Vuitena.- Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s'estableixen als articles 211 a
213 i 245 i 246 de la LCSP i la clàusula trenta-cinquena del plec de clàusules administratives particulars
que regeixen el present contracte.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen digitalment el present document a Sant Cugat del Vallès.

Director del Centre d’Alt Rendiment

Administrador únic de DEPASUR PDR
GROUP, S.L.

