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Tel. 977 010 888
info.esport@reusesport.cat
www.reusesport.cat

CONTRACTE PRIVAT
D’una banda, el Sr. Luís Alberto Rodríguez Merayo, major d’edat, amb DNI número 39683784K.
I de l'altra, el Sr. Aleix Sanz Capdevila, major d’edat amb DNI número 39880282F.
INTERVENEN
El el Sr. Luís Alberto Rodríguez Merayo, en nom i representació de REUS ESPORT I LLEURE SA (el
poder adjudicador), constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Reus,
Sr. Pedro Carrión García de Parada en data 14 de juliol de 1998 inscrita al Registre Mercantil de
Tarragona, al Tom 1419, foli 110, full T-17188 i amb el CIF A43544626, i amb domicili social a Carrer
Mallorca 1 de Reus (Tarragona), Codi Postal 4205. Les seves facultats resulten de l'escriptura de
poders autoritzada pel notari de Reus, Sr. Joaquín Ochoa de Olza Vidal, de data 22 d’abril de 2013,
protocol núm. 876 inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al Volum 1810 de societats, foli 224, full
T-17188, inscripció 41a.
El Sr. Aleix Sanz Capdevila, en nom propi (l'adjudicatari i contractista) amb domicili fiscal a c/ General
Moragues 80, 2-1, 43203 Reus (Tarragona).
Ambdues parts es reconeixen la capacitat per formalitzar aquest acte i a títol d'antecedents
MANIFESTEN

I.- Que l’objecte del present contracte és l’execució dels serveis d’arquitectura relatius a la direcció
executiva de l’obra de la licitació «Serveis d’arquitectura tècnica associats a les obres de construcció del nou
Polilleuger Joan Rebull: Direcció d’execució (DEO), control de qualitat (PCQ) i coordinació de seguretat i salut
(CSS)», Codi expedient : SRV 2019 0101, d'acord amb el programa de necessitats (plec de prescripcions
tècniques) inclòs al plec que regeix aquesta contractació, amb la finalitat que es constitueixi la direcció
facultativa de les obres.
II.- Que en data 15 de maig de 2019, l’òrgan de contractació de REUS ESPORT I LLEURE va aprovar
l’expedient de contractació (Expedient SRV 2019 0101) així com el plec de clàusules administratives i
tècniques particulars que havia de regir la contractació dels serveis esmentats mitjançant procediment
obert, no subjecte a regulació harmonitzada i de tramitació ordinària, a l’empara dels articles 146, 156 i
158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
III.- En data 4 de juliol de 2019, la mesa de contractació va proposar com adjudicatària el licitador ALEIX
SANZ CAPDEVILA, en vista i acceptació de l’informe tècnic emès per l'arquitecta tècnica, de data 2 de
juliol de 2019, relatiu a la valoració dels sobres B i final.
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IV.- Per resolució de l’òrgan de contractació de REUS ESPORT I LLEURE de data 5 de juliol de 2019,
es va acceptar la proposta d’adjudicació i es requerir a ALEIX SANZ CAPDEVILA perquè presentés la
documentació prèvia a l'adjudicació que disposa la clàusula quinzena del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars i constituís una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import
d’adjudicació sense IVA per import de 1.092,33.-€.
V.- ALEIX SANZ CAPDEVILA ha presentat la documentació requerida i ha dipositat la garantia definitiva
en el termini concedit.
VI.- En data 19 de juliol de 2019, la Mesa de contractació va qualificar la documentació presentada per
ALEIX SANZ CAPDEVILA.
VII.- Per resolució de l’òrgan de contractació de REUS ESPORT I LLEURE de data 22 de juliol de 2019, es va
adjudicar el contracte «Serveis d’arquitectura tècnica associats a les obres de construcció del nou Polilleuger
Joan Rebull: Direcció d’execució (DEO), control de qualitat (PCQ) i coordinació de seguretat i salut (CSS)»
Codi d'expedient: SRV 2019 0101 a ALEIX SANZ CAPDEVILA, per import de 26.434,48.-€, dels quals
21.846,68.-€ es corresponen al preu del contracte i 4.587,80.-€ es corresponen a l'Impost sobre el
Valor Afegit (IVA 21%), d’acord amb la seva oferta econòmica presentada de data 29 de maig de 2019.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i en la condició en la qual intervenen, a l’empara de
l’article 153 del LCSP, formalitzen el present contracte que es regirà pels següents
PACTES
PRIMER.- El Sr. ALEIX SANZ CAPDEVILA, en nom propi, s’obliga a l'execució del servei d’arquitectura
tècnica de la licitació referenciada per un preu de contracte de 21.846,68.-€ (més l’IVA que
correspongui) d’acord amb la seva oferta econòmica de data 29 de maig de 2019 i a les millores «millora
d’equip» i «seguiment i control» ofertades també de la mateixa data, a executar sense increment en el
preu.
SEGON.- De conformitat amb l’apartat «D» del quadre de característiques i el programa de necessitats de
l’annex 9, el termini màxim d'execució es fixa en 12 mesos des de la seva signatura, si bé, atenent a la
seva complementarietat respecte del contracte d’obres, d’acord amb els articles 29.7 i 313 de la LCSP, la
durada real es determinarà en funció de la durada real de l’execució de les obres sorgides de la licitació
OBR 2019 0001, actualment en fase d’adjudicació. El termini inclou en els mateixos termes de
complementarietat la fase de liquidació de l’obra.
TERCER.- El servei s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de
clàusules administratives particulars i tècniques, a les millores que en el seu cas hagi presentat el
contractista en la seva oferta i d’acord amb les instruccions que doni a l'empresa contractista la persona
responsable del contracte i els seus assistents o tècnics municipals competents nomenats per
l’Ajuntament de Reus.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació
ostenta les prerrogatives d’interpretar els contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran
de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

2

Reus Esport i Lleure, SA
C. Mallorca 1
43205 Reus
Tel. 977 010 888
info.esport@reusesport.cat
www.reusesport.cat

QUART.- No existeix cap relació laboral entre el personal de l’adjudicatària i RELLSA d’acord amb els
termes previstos a la Instrucció de Secretaria de data 2 de novembre de 2012, dictada de conformitat amb
la disposició addicional primera del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, síntesi que també recull l’annex 8 del plec.
Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits de
titulació i experiència exigits, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
Per aquesta contractació s’admet la subcontractació en els termes del plec de clàusules.
CINQUÈ.- REVISIÓ DE PREUS.- No procedeix la revisió de preus de conformitat amb l'article 103 de la
LCSP.
SISÈ.- El pagament dels serveis executats s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i d’acord
amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP i en les
condicions recollides a la clàusula vint-i-setena del plec, prèvia conformitat del responsable del contracte.
En concret, el pagament dels honoraris serà proporcional a l’obra certificada.
SETÈ.- El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
VUITÈ.- En el present contracte no s’han previst modificacions llevat de les establertes legalment.
NOVÈ.- REUS ESPORT I LLEURE SA podrà imposar, en cas d’incompliment de les condicions
contractuals, les penalitats previstes a l'Annex 7 del plec que regeix la contractació del servei.
DESÈ.- Aquest contracte es realitza a risc i ventura del contractista i està obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència
immediata i directa d’una ordre de REUS ESPORT I LLEURE SA.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i
serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a REUS ESPORT I LLEURE
SA o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
ONZÈ.- El contractista adequarà l’execució d’aquest contracte a les condicions especials d’execució
previstes a l’annex 6 en relació amb les quals coneix i accepta les penalitats associades previstes al plec.
DOTZÈ. D’acord amb el que disposa l’article 133 de la LCSP, el contractista no pot difondre la informació
a la que tingui accés amb motiu de l’execució del contracte. Durant tota la vigència del contracte haurà de
preservar el compliment d’aquest principi, així com el de respectar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.
Com a document contractual, si escau per l’objecte del contracte, es signarà el contracte de l’encàrrec de
tractament de dades de caràcter personal, de conformitat amb la normativa de Protecció de Dades.
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TRETZÈ. El present contracte té naturalesa privada.
Els efectes i l’extinció s’han de regir per normes de dret privat. No obstant això, és aplicable el que
disposen els articles 201 sobre obligacions en matèria mediambiental, social o laboral; 202 sobre
condicions especials d’execució; 203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte; 214 a 217 sobre
cessió i subcontractació, i 218 a 228 sobre racionalització tècnica de la contractació; així com les
condicions de pagament que estableixen els apartats 4t de l’article 198, 4t de l’article 210 i 1r de l’article
243, tots ells de la LCSP.
En cas de litigi, es declara la competència:
a) de la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb l’article 27.1 de la LCSP, per conèixer de
les qüestions relatives a les modificacions contractuals basades en l’incompliment del que preveuen els
articles 204 i 205, quan s’entengui que dita modificació havia de ser objecte d’una nova adjudicació.
b) de l’ordre jurisdiccional civil per conèixer de les qüestions que se suscitin respecte del compliment,
efectes i extinció del contracte, excepte en els supòsits de modificació del paràgraf anterior (art. 27.2.a)
LCSP) i les particularitats recollides en l’article 319, també de la LCSP.
CATORZÈ. El contracte s'ajustarà a la 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
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, al RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, al RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP a la legislació contractual vigent, i a totes les altres normes específiques
i complementàries que resultin d’aplicació.
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'adjudicatari de l'obligació de complir-les.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en aquest document, i es
signa a un sol efecte. El contracte s'entendrà perfeccionat en la data de l'última de les dues signatures
electròniques de les parts intervinents.

El representat de Reus Esport i Lleure SA

Luis Alberto
RODRIGUEZ
MERAYO - DNI
39683784K (SIG)

Firmado digitalmente por
Luis Alberto RODRIGUEZ
MERAYO - DNI 39683784K
(SIG)
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Luís Alberto Rodríguez Merayo

El contractista
Firmado digitalmente por SANZ

CAPDEVILA, ALEIX (FIRMA)
SANZ
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=39880282F,
givenName=ALEIX,
CAPDEVILA, sn=SANZ,
cn=SANZ CAPDEVILA, ALEIX
(FIRMA)
ALEIX (FIRMA) Fecha: 2019.07.23 13:45:33
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Aleix Sanz Capdevila
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