CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCIÓ DE LA NOVA
DEIXALLERIA MUNICIPAL (FASE 1 I 2) DE SANT JUST
DESVERN. EXP. AUM 2020 86
A Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
INTERVENEN
D'una part, el Sr. Joan Basagañas i Camps, en la seva qualitat d’Alcalde-President, 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 General de la Corporació, Sra.
Margarita Rodríguez Rodríguez.
De l'altra, la senyora Inmaculada Luque Zorrilla, amb DNI núm. 77609879J
actuant en nom i representació de l’empresa SOLID BUILDING SL, amb NIF núm.
B64586381 i domicili al carrer Manolo Hugué, 1, de Cardedeu (08440), segons
escriptura pública atorgada davant el Notari del Col·legi de Notaris de Catalunya,
senyor Sergi González Delgado, de data 19 d’abril de 2016, i número de protocol 1258.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat , respectivament, per a formalitzar
el present contracte i,
MANIFESTEN
I.- Que per acord de Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2021, s’ha
adjudicat a l’empresa SOLID BUILDING SL (B64586381), el contracte de les obres
que tenen per objecte la construcció de la nova deixalleria municipal (Fase 1 i 2), de
Sant Just Desvern, mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb el
corresponent projecte d'obra i els plecs de clàusules administratives particulars, per un
preu de 968.909,82 euros de principal, més 203.471,06 euros en concepte d’IVA, que fa
un total IVA inclòs de 1.172.380,88 euros, així com les millores ofertades i acceptades,
que pel licitador passen a ser obligacions contractuals,
II.- Que ha quedat constituïda a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per
import de 48.445,50 euros (5% de l’import de l’adjudicació), mitjançant aval de l’entitat
bancària Banco Santander (NIF A39000013), inscrit al registre especial d’avals de
l’entitat el 28 de juliol de 2021, amb el núm. 0049-5226-91-2110001181 (tràmit TRE
2021 44 5), d’acord amb les prescripcions dels plecs de clàusules administratives
particulars.
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CLÀUSULES
Primer. És objecte d’aquest contracte l’adjudicació a favor de l’empresa SOLID
BUILDING SL, amb NIF B64586381, el contracte de les obres que tenen per objecte la
construcció de la nova deixalleria municipal (Fase 1 i 2), de Sant Just Desvern, d’acord
amb el corresponent projecte d'obra, els plecs de clàusules administratives particulars,
per un preu de 968.909,82 euros de principal, més 203.471,06 euros en concepte d’IVA,
que fa un total de 1.172.380,88 euros, IVA inclòs, amb la realització de les millores
que s’indiquen a continuació, ofertades, acceptades i que tindrà caràcter contractual,
d’acord amb allò establert al plec de clàusules administratives particulars:
-

Millora de nova partida per millorar la construcció i qualitat del CC: Instal·lació
d’antena radio enllaç Wmax: s’inclou pal, antena, cablejat i switc.
Millora pel servei de la deixalleria: Subministrament de contenidorcompactadora metàl·lic per a paper de 20 m3 -sistema ganxo-.
Millora pel servei de la deixalleria: Subministrament de contenidors metàl·lics
de 20 m3 -sistema de ganxo- (9 ut contenidor metàl·lic de 20 m3)

Segona. Aquest contracte tindrà una vigència de 6 MESOS, d’acord amb el previst a la
clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars, tot indicant que s’haurà de
donar compliment a les prescripcions que es derivin de l’autorització de l’Agència de
Catalana de l’Aigua, emesa per dita entitat i rebuda al Registre General de l’Ajuntament
en data 26 d’agost de 2021, registre d’entrada 13512-2021.
Tercera. L’empresa SOLID BUILDING SL, haurà de tenir vigent durant tota la durada
del contracte i, si s’escau, la pròrroga i el termini de garantia, les assegurances
establertes a la clàusula 2.13 del PCAP, així com l’obligació de presentar a
l’Ajuntament qualsevol actuació o document relacionat amb dita pòlissa.
Quarta. L’empresa SOLID BUILDING 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.
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.
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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’empresa
Inmaculada Luque Zorrilla

Per l'Ajuntament
Joan Basagañas i Camps

Dono fe,
Margarita Rodríguez Rodríguez
Secretària General
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