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_______________________________________________________________________________

CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES PER A L’ADEQUACIÓ
DE L’ESPAI D’ACCÉS AL CEM DES DEL CARRER PRIORAT

FORMALITZACIÓ
_______________________________________________________________________________

Núm. expedient: 79/2021/SQSCR
Registre de formalitzacions contractuals: núm. 042/2021
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

Pere Gallego Cañizares, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
actuant com a fedatari d’acord amb el que disposen els articles 92.3 de la Llei reguladora
de les bases de règim local i 3.2.i del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de “caràcter
nacional”,

CERTIFICO

PRIMER. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2021, s’ha resolt
l’adjudicació del contracte d’Obres per a l’adequació de l’espai d’accés al CEM des del
Carrer Priorat a la raó social amb la qual es formalitza aquest contracte, en els termes de
l’acord d’adjudicació i de la proposició que va presentar a la licitació, documentació que
acompanya aquest document.

El termini d’execució del contracte de tres mesos i mig a comptar a partir de la signatura
de l’acta de comprovació del replanteig i inici de l’obra.

No es preveu la possibilitat de pròrroga.
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SEGON. FORMALITZACIÓ
Aquest document electrònic es formalitza per ambdues parts en virtut de la llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Púbiques, llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, sobre els contractes del sector públic.

INTERVENEN

D’una part, María Carmen Costa Silvestre, major d’edat, amb document acreditatiu
d’identitat núm. 40.442.922-K, en representació de la raó social CAN PIPA SL amb NIF
B17130287 i domicili social a Sant Pere Pescador (17470), al carrer Mas Costa, núm. 8,
en la seva condició d’administradora solidària i amb poder suficients per signar aquest
contracte segons escriptura pública atorgada davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de
Notaris de Catalunya, Sr. Javier Martínez del Moral, el dia 19 de gener de 2001, amb núm.
de protocol 94.

De l’altra, Elisabeth Oliveras i Jorba, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, les
circumstàncies de la qual em consten per notorietat en raó de l’òrgan municipal del qual
n’és la titular.
En representació orgànica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, conforme a l’article
21.1.b de la Llei reguladora de les bases de règim local, ens local que a la resta del
contracte es denominarà “l’Ajuntament”.

El primer actua sense que consti causa d’incapacitat ni incursió en prohibició, legitimat i
representat degudament i la segona amb plena competència material, territorial i orgànica.

FORMALITZEN
El contracte que se cita a l’apartat primer d’aquest certificat i l’empresa CAN PIPA SL es
compromet a executar l’objecte del present contracte, en els termes i requisits previstos al
plec de clàusules administratives i el projecte executiu, d’acord amb la seva proposta
econòmica i millores presentades en els termes que es descriu a continuació:

Preu de contracte: 193.068,24 €, dels quals 159.560,53 € corresponen a la base
imposable i 33.507,71 € corresponen al 21% de l’impost sobre valor afegit.

I amb les millores següents:
- Millora de mobiliari: papereres. Millora per a la recollida selectiva de residus
mitjançant la substitució de les 2 papereres previstes a la partida FQ21BC75, pel
subministrament i instal·lació d’una illa de 5 unitats de papereres de fusta tractada per
a exteriors amb autoclau (una per a cada fracció de residus), model PN F100
d’Alquienvàs, amb tapa superior i obertura frontal i un suport tipus pal amb cartell
indicador de punt de reciclatge, personalitzat d’acord amb la direcció facultativa (DF
en endavant).
- Millora de mobiliari: bancs. Millora de la sostenibilitat i el confort dels bancs mitjançant
la substitució de les 5 unitats de bancs previstes a la partida FQB3R1MC, pel
subministrament i instal·lació de 5 unitats de bancs amb respatller i fusta certificada
FSC, model Mod. C-1016-PC de Grup Fábregas.
- Millora de mobiliari: punt d’autoreparació de bicicletes. Millora de l’aparcament de
bicicletes,

definit

a

la

partida

FQZ5U111,

mitjançant

la

incorporació

del

subministrament i instal·lació d’un punt d’autoreparació de bicicletes, model BIKE
TOOLS de SEMAB, amb tancament accionat amb moneda (el sistema haurà d’estar
adaptat també a un futur tancament accionat amb pany i clau o software, d’acord amb
el sistema que l’Ajuntament implanti en altres indrets) i imatge personalitzada d’acord
amb DF.
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- Millora de la informació i comunicació de l’obra: cartells informatius sostenibilitat.
Millora consistent en la incorporació de senyals explicatius de l’arbrat i foment de la
biodiversitat, mitjançant el subministrament i instal·lació dels següents elements:
-

1 senyal tipus monòlit explicatiu de l’espai, en xapa d’acer ancorada a terra
amb base de formigó, model M1 família CARDENER de Geosilva, mida 462,5
x 1750 mm amb vinil explicatiu.

-

6 senyals informatius de les espècies arbòries plantades en xapa metàl·lica
amb base de formigó, model monòlit petit 1 ARBORETUM de Geosilva, de
fusta tractada de secció rectangular amb informació sobre planxa d’acer
galvanitzada de 140 x 250 mm, amb vinil explicatiu.

Tots els senyals amb imatge personalitzada d’acord amb DF i el contingut indicat per
l’Ajuntament.

Aquest instrument, integrat per aquesta acta i els documents següents, que s’uneixen al
seu cos:
-

Projecte executiu de l’obra (95 pàg.)

-

Plec de clàusules administratives particulars (52 pàg.)

-

Oferta de valoració matemàtica (1 pàg.)

-

Acord d’adjudicació definitiva (6 pàg.)

-

Plec de clàusules administratives generals aplicable als contractes administratius i
als contractes privats de l’ens local i dels seus organismes autònoms (17 pàg.)

Tots els documents tenen la naturalesa d’estipulacions contractuals.

TERCER. FORMA DE LES DECLARACIONS CERTIFICADES
Així ho atorguen, aproven, ratifiquen i signen, tenint la signatura de l’alcaldessa també el
caràcter de vistiplau i pressa de raó de l’assistència jurídica que li presto inherent a la
funció pública actuada. Que manifesten haver llegit aquest document de formalització i
que són coneixedors de la totalitat de disposicions incidents sobre aquest acte i declaren
entendre els atorgants, en especial les de caràcter fiscal. De la certesa sobre la identitat
dels signants del document contractual i del contingut d’aquest instrument que en sis
pàgines en format electrònic, en dono fe, i inscric la seva matriu al registre de
formalitzacions de contractes de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb el número
042/2021 al municipi de la meva competència, en la data de l’atorgament.
Aquest contracte estarà legalment formalitzat a la data de la darrera signatura.

El representant del contractista,
CRIPTOLIB_CF_Firma
politic
CRIPTOLIB_CF_Firma
empresa
Contracte
signat electrònicament
per ambdues parts.
Formalitzat en data
25/11/2021.

CRIPTOLIB_CF_Firma sec
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