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_______________________________________________________________________________

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ
DEL PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ D’OBRES I ALTRES
PROJECTES NECESSARIS DE LA PISCINA MUNICIPAL AL
SECTOR CAN CASABLANQUES

FORMALITZACIÓ
_______________________________________________________________________________

Núm. expedient: 62/2020/SQSCR
Registre de formalitzacions contractuals: núm. 036/2021
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 fedatària 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 decret d’Alcaldia núm. 202103545 de data 21 de setembre de 2021, s’ha resolt
l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu, direcció
de les obres, i altres projectes necessaris de la piscina municipal al sector Can
Casablanques a la raó social amb la qual es formalitza aquest contracte, en els termes
de la resolució d’adjudicació i de la proposició que va presentar al concurs de projectes,
documentació que acompanya aquest document.
El contracte tindrà una vigència d’acord amb el Plec de clàusules administratives
particulars de:
-

Redacció del projecte executiu: 5 mesos a comptar des de la signatura del
contracte, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest
contracte.

-

Direcció facultativa de les obres: S’iniciarà amb la comprovació del replanteig del
projecte i finalitzarà al venciment del termini de garantia del contracte d’execució
de l’obra. El temps estimat per dur a terme les obres és de 15 mesos
aproximadament, d’acord amb el detall de les etapes que consten al Plec de
prescripcions tècniques.
Per la fase corresponent a la direcció d’obres, es preveu la mateixa pròrroga que
s’estableixi per a l’execució de les obres.
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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, Olga Gutiérrez Prat, major d’edat, amb document acreditatiu d’identitat núm.
47.713.618A, en representació de la raó social 080 ARQUITECTURA SLP amb NIF
B65326795 i domicili social a Barcelona (08021), al carrer Amigó, núm. 38 2a planta 3a
porta, en la seva condició de administradora solidaria i amb poder suficients per signar
aquest contracte d’acord amb les dades que consten al Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya.

L’empresa va ser constituïda, per temps indefinit, en escriptura autoritzada pel notari de
l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, el senyor Miguel-Ángel Campo Güerri, en data
23 d’abril de 2010 amb núm. de protocol 1.107 i va ser inscrita al Registre Mercantil de
Barcelona, al tom 41898, foli 56, full B-394833, inscripció 1a.

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 l’adjudicació que se cita a l’apartat primer d’aquest certificat i l’empresa 080
ARQUITECTURA SLP es compromet a executar l’objecte del present contracte, en els
termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars, d’acord amb la seva proposta tant tècnica com
econòmica en els termes que es descriu a continuació:
Preu de contracte: 486.057,00 €, dels quals 401.700,00 € correspon a la Base Imposable
i 84.357,00 € a l’impost sobre el valor afegit del 21%, d’acord amb el següent detall:

Treballs

Percentatge

Edificació

93,02%

373.661,34 €

Urbanització exterior

6,98%

28.038,66 €

Preu contracte

100,00%

IVA (21%)
Total preu contracte

Import

401.700,00 €
84.357,00 €
486.057,00 €
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EDIFICACIÓ (93,02%)
Descripció dels treballs a realitzar EDIFICACIÓ
Aixecament topogràfic
Estudi geotècnic
Projecte enderroc
Projecte executiu edificació
Estudi de seguretat i salut
Programa de control de qualitat
Estudi de mobilitat generada
Infografies (3 mínim)
Projecte d'equipament esportiu i mobiliari
Projecte d'activitat i legalització

Direcció de les obres d'EDIFICACIÓ
Direcció d'obra (arquitecte)
Direcció d'execució (arquitecte tècnic/aparellador)
Coordinació de seguretat i salut
Certificació final de les obres
Projecte as built
Projectes de legalitzacions instal·lacions
Inspeccions ECA's
taxes i legalitzacions

%
2,00%
1,50%
2,00%
35,00%
2,00%
1,00%
1,25%
0,75%
1,00%
5,00%

%
18,00%
15,00%
2,50%
5,00%
1,50%
4,00%
1,50%
1,00%

Import
7.473,23 €
5.604,92 €
7.473,23 €
130.781,47 €
7.473,23 €
3.736,61 €
4.670,77 €
2.802,46 €
3.736,61 €
18.683,07 €
192.435,59 €
Import
67.259,04 €
56.049,20 €
9.341,53 €
18.683,07 €
5.604,92 €
14.946,45 €
5.604,92 €
3.736,61 €
181.225,75 €

URBANITZACIÓ INTERIOR (6,98%)
Descripció dels treballs a realitzar URBANITZACIÓ
EXTERIOR
Aixecament topogràfic
Estudi geotècnic
Estudi instal·lacions preexistents
Estudi desviaments instal·lacions existents
Projecte executiu urbanització
Estudi de seguretat i salut
Programa de control de qualitat

%
2,00%
3,00%
2,00%
2,00%
40,00%
3,00%
2,50%

Import
560,77 €
841,16 €
560,77 €
560,77 €
11.215,46 €
841,16 €
700,97 €
15.281,07 €

Direcció de les obres d'URBANITZACIÓ
Direcció d'obra
Coordinació de seguretat i salut
Projecte as built
Certificació final de les obres

%
35,00%
3,00%
2,50%
5,00%

Import
9.813,53 €
841,16 €
700,97 €
1.401,93 €
12.757,59 €

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

El plec de clàusules administratives particulars. (67 pàg.)

-

El plec de prescripcions tècniques particulars. (32 pàg.)

-

Projecte bàsic de l’obra (267 pàg.)

-

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

-

Decret d’adjudicació definitiva. (10 pàg.)

-

L’oferta tècnica presentada de l’empresa contractista. (7 pàg.)

-

L’oferta de valoració matemàtica. (2 pàg.)

Tots els documents tenen la naturalesa d’estipulacions contractuals.
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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 set
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
036/2021 al municipi de la meva competència, en la data de l’atorgament.
Aquest contracte estarà legalment formalitzat a la data de la darrera signatura.

Contracte signat electrònicament per ambdues parts i formalitzat en data 18/10/2021
El representant del contractista,

