Ajuntament
Sant Pere de Ribes

CONTRACTE DE SERVEI PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSIC I D`EXECUCIÓ I
ESTUDIS COMPLEMENTARIS DEL PROJECTE D`AMPLIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ INTERIOR
DEL CENTRE CULTURAL “EL LOCAL” RESULTANT DEL CONCURS DE PROJECTES AMB
INTERVENCIÓ DE JURAT

Lloc i data segons signatures electròniques
D’una part, la Sra. Antonia Pulido Fernández, alcaldessa acctal. de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, en virtut del decret d`alcaldia núm. 1059/2019 de data 26 de juliol, de la que
s’omet el detall de les seves circumstàncies personals per actuar en nom i representació de
l’Ajuntament, assistit per mi, el secretari general accidental, Antonio Pérez Barrios, en virtut
del decret d`alcaldia núm. 931/2019 de data 2 de juliol que dono fe de l’acte.

I de l’altra el Sr. Héctor Jala Irigoyen, qui actua en nom i representació de l’empresa UTE
ROS-SUTRIAS I ASSOCIATS,ARQUITECTES S.L.P I HÉCTOR JALA IRIGOYEN., amb CIF U67462507 domiciliada a Sant Cugat del Vallés, carrer Benet Cortada, 38 2n 1a (Barcelona) ;
degudament autoritzat segons escriptura de poders, de 21 de juny de 2019, núm. 2.346 del
protocol de la notaria de Barcelona, del Sr. Joan Carles Ollé i Favaró, inscrita en el Registre
Especial d` Unions Temporals d` Empreses del Ministeri d` Hisenda i Administracions
Públiques, el qual assegura que en data d’avui la representació amb la que actua no li ha
estat revocada, limitada ni suspesa, així com que tampoc ha variat la capacitat i
circumstàncies del seu representant.

Els compareixents es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar aquest contracte
administratiu d’adjudicació del contracte administratiu de serveis per la redacció del projecte
bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència energètica del projecte, l’estudi geotècnic,
l’estudi de seguretat i salut i coordinació en fase de projecte, la documentació tècnica
ambiental de seguretat i salut pública, la documentació tècnica necessària en matèria
d’incendis, l’estudi del control del soroll i les vibracions de les instal·lacions i el
condicionament acústic interior i l’estudi d’aïllament i d’impacte acústic exterior, les
infraestructures de maquinaria escènica, les instal·lacions i equipaments escènics i les
visualitzacions de l’actuació corresponent a l’Ampliació i Reestructuració interior del centre
cultural El Local ubicat a l’Avinguda Onze de Setembre, 2 de Sant Pere de Ribes, resultant
del concurs de projectes amb intervenció de jurat, amb les característiques i condicions que
s’assenyalen al plec de prescripcions tècniques
i clàusules economicoadministratives
particulars.

CLÀUSULES

1ª. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data de 30 de juliol de 2019, s’adjudica
el contracte administratiu de serveis per la redacció del projecte bàsic i d’execució, la
certificació d’eficiència energètica del projecte, l’estudi geotècnic, l’estudi de seguretat i salut
i coordinació en fase de projecte, la documentació tècnica ambiental de seguretat i salut
pública, la documentació tècnica necessària en matèria d’incendis, l’estudi del control del
soroll i les vibracions de les instal·lacions i el condicionament acústic interior i l’estudi
d’aïllament i d’impacte acústic exterior, les infraestructures de maquinaria escènica, les
instal·lacions i equipaments escènics i les visualitzacions de l’actuació corresponent a
l’Ampliació i Reestructuració interior del centre cultural El Local ubicat a l’Avinguda Onze de
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Setembre, 2 de Sant Pere de Ribes, resultant del concurs de projectes amb intervenció de
jurat, amb les característiques i condicions que s’assenyalen al plec de prescripcions
tècniques i clàusules economicoadministratives particulars., a la UTE ROS-SUTRIAS I
ASSOCIATS,ARQUITECTES S.L.P I HÉCTOR JALA IRIGOYEN, pel preu de 108.000€ més 21%
IVA per un total de 130.680€ iva inclòs i conforme proposta presentada en data 16 d`abril
de 2019 (la participació d`ambdues empreses es fixa en un percentatge del 50% per
cadascuna).
2ª. L’objecte d’aquest contracte s’executarà amb subjecció estricte al Plec de Clàusules
jurídiques i administratives particulars,
aprovat mitjançant Decret d`Alcaldia núm.
1134/2018 de data 27 de setembre de 2018, i que han servit de base per a l’adjudicació
d’aquest contracte (còpies del plec de clàusules administratives i plec de prescripcions
tècniques firmades per l’adjudicatari, s’incorporen com a part integrant d’aquest contracte).
3ª El termini màxim per a la presentació de l’estudi previ, l’avantprojecte, la diagnosi
estructural, el projecte bàsic i executiu, els seus documents complementaris i les
visualitzacions de l’actuació amb el nivell de concreció i definició suficient per a la seva
aprovació inicial és 4 mesos (88 dies laborables) comptats a partir de la data de signatura
del contracte.
Com a màxim, en el termini d’1 mes (22 dies laborables) següent a la signatura del
contracte l’adjudicatari presentarà l’estudi previ de propostes i alternatives i en 1 mes (22
dies laborables) a partir de la proposta escollida per l’Ajuntament es presentarà
l’avantprojecte, a partir del vist-i-plau d’aquest en 2 mesos (44 dies laborables) es
presentarà el projecte bàsic i executiu amb tota la documentació necessària per a l’aprovació
inicial.
Una vegada finalitzada l’exposició pública del projecte a tràmit, i en cas d’haver-hi
al·legacions i a resultes dels informes emesos pels organismes competents, l’adjudicatari
haurà d’informar-les i elaborar el text refós corresponent, que inclogui les modificacions que
resultin, deixant el projecte llest per a l’aprovació definitiva. Aquesta etapa no pot ser
superior a 15 dies laborables a partir de la data en què l’Ajuntament hagi lliurat les
al·legacions al tècnic contractista.
No es preveuen pròrrogues.
4ª. Per garantir el compliment de les obligacions que es deriven d’aquest contracte la UTE
ROS-SUTRIAS I ASSOCIATS,ARQUITECTES S.L.P I HÉCTOR JALA IRIGOYEN., amb CIF U67462507, ha efectuat l’ingrés de la garantia definitiva per import de 5.400,00 euros en
data 1 de juliol de 2019 corresponent al 5% del preu d`adjudicació (108.000,00€ iva
exclòs).
5ª. El pagament del preu s’efectuarà d’acord amb l’establert en el plec de condicions:
Es considera una distribució dels honoraris segons el següent percentatge:
Pagament del preu:
10,00% a la presentació de l’estudi previ
5,00% a la presentació de l’avantprojecte
10,00% a la presentació de la diagnosi estructural
60,00% a la presentació de l’aprovació inicial del projecte bàsic i executiu, la
documentació tècnica ambiental, de seguretat i salut pública i la documentació tècnica en
matèria d’incendis amb l’informe favorable dels serveis tècnics municipals a la seva
tramitació i/o d’altres organismes que puguin intervenir en la supervisió
5,00% a la presentació de les visualitzacions
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

10,00% a l’aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu
6ª. Són obligacions de l`adjudicatari, les detallades en el Plec de Clàusules Jurídic econòmic
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques. Seran a càrrec del concessionari
les despeses d’elevació a escriptura pública d’aquest contracte, si així ho desitja
l’adjudicatari.
7ª. Règim sancionador. S’aplicarà a l`adjudicatari el previst en la clàusula 3.7) del Plec de
Clàusules.
8ª. La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en el Plec en la
clàusula 3.12); i de conformitat amb els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, i s’acordarà per la Junta de Govern Local, d’ofici
o a instància del contractista.
9ª. Règim jurídic. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de
clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de
contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:
a) 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 014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) 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 (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
10ª. L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el
disposat en l'article 27 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
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Llegit aquest contracte, els atorgants es ratifiquen i s’afirmen en el seu contingut, signant-lo,
del que com a secretari general accidental, en dono fe.

Per l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes
L’alcaldessa, acctal

Per l’adjudicatari
UTE ROS-SUTRIAS I ASSOCIATS,ARQUITECTES S.L.P
I HÉCTOR JALA IRIGOYEN

Sra. Antonia Pulido Fernández

Sr. Héctor Jala Irigoyen

En dono fe,
Secretari Accidental, en virtut del
decret d`Alcaldia núm. 931/2019

Sr.Antonio Pérez Barrios
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