CONTRACTE DEL LOT 2 DE LES OBRES DEL “CORREDOR
VERD DE LA RIERA DE SANT JUST I CONNEXIÓ ENTRE EL
BARRI DE MAS LLUÍ I EL BARRI SUD DE LA POBLACIÓ DE
SANT JUST DESVERN DE SANT JUST DESVERN.
EXP. AUM 2021 34
A Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
INTERVENEN
D'una part, la senyor Quima Giménez González, en la seva qualitat d’alcaldessa
accidental, en virtut de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, i assistit per la Secretària accidental de la
Corporació, Sra. Maria Isabel Pelayo Domínguez
De l'altra, el senyor Luis Miguel Alonso Carbó, amb DNI núm. 24349028-D
actuant en nom i representació de l’empresa, CONTRATAS VILOR, SL, amb NIF
núm. B97400626, i domicili al carrer Periodista José Ombuena, 4-5 B, de (46010)
Valencia, segons escriptura pública atorgada davant el Notari, senyor Alejandro
Cervera Taulet, de data 7 de novembre de 2011, i número de protocol 4388.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat , respectivament, per a formalitzar
el present contracte i,
MANIFESTEN
I.- Que per decret d’alcaldia de data 12 d’agost de 2021, s’ha adjudicat a l’empresa
CONTRATAS VILOR, SL, el LOT 2 del contracte de les obres que tenen per objecte
la construcció i adequació del “Corredor verd de la riera de Sant Just, inclòs en el
projecte corredor verd de la riera de Sant Just Desvern i connexió entre el barri de Mas
Lluí i el barri sud de la població”, concretament en relació al lot adjudicat, les “obres
per a la construcció d’una passera del corredor verd sobre la riera, al carrer Ponce de
León, de Sant Just Desvern”, d’acord amb el corresponent projecte d'obra i el plecs de
clàusules administratives particulars, que pel licitador passen a ser obligacions
contractuals, per un preu de 436.545,00 euros, més 91.674,45 euros en concepte d’IVA,
que fa un total IVA inclòs de 528.219,45, més la realització de la millora ofertada i
l’adscripció de mitjans personal acordats.
II.- Que dit contracte esta cofinançat per la línia d’ajudes a projectes d’Economia Baixa

en Carboni, promoguts per Entitats locals, cofinançada per el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE, amb l’objectiu
d’aconseguir una economia més neta i sostenible (BOE nº 144 data de 17 de juny de
2017), modificat per el Reial Decret 1516/2018, del 28 de desembre (B.O.E. nº 314, del
29 de desembre de 2018), i el Reial Decret 316/2019, del 26 d’abril (B.O.E. nº 130, del
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30 d’abril de 2019), així com per les subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) als ajuntaments, per a l’execució de projectes de carrils bici i altres vies
pedalables dins de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
III.- Que en data 10 d’agost de 2021, ha quedat constituïda a la Tresoreria Municipal
la garantia definitiva per import de 21.827,25 euros, (liquidació 2021 1 51 0), per
pagament bancari, de data 5 d’agost de 2021, a través del l’entitat bancària Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria.
CLÀUSULES
Primer. És objecte d’aquest contracte l’adjudicació a favor de l’empresa CONTRATAS
VILOR, SL, amb NIF núm. B97400626, el LOT 2 del contracte de les obres que tenen
per objecte la construcció i adequació del “corredor verd de la riera de Sant Just, inclòs
en el projecte “corredor verd de la riera de Sant Just Desvern i connexió entre el barri de
Mas Lluí i el barri sud de la població, i concretament en relació al lot adjudicat,
concretament en relació al lot adjudicat, les “obres per a la construcció d’una passera
del corredor verd sobre la riera, al carrer Ponce de León, de Sant Just Desvern”, per un
preu de 436.545,00 euros, més 91.674,45 euros en concepte d’IVA, que fa un total IVA
inclòs de 528.219,45, amb la realització de les millores que s’indiquen a continuació,
ofertades, acceptades i que tindrà caràcter contractual, així com l’adscripció de mitjans
personal, d’acord amb allò establert al plec de clàusules administratives particulars.
-

Proposta d’ampliació del termini de garantia de 2 anys

Segona. Aquest contracte tindrà una vigència de 8 MESOS, d’acord amb el previst a la
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars.
Tercera. L’empresa CONTRATAS VILOR, 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 CONTRATAS VILOR, 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.
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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.
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
Quima Giménez González

Per l’empresa
Luis Miguel Alonso Carbó

Dono fe,
Maria Isabel Pelayo Domínguez
Secretària acctal.
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