AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

CONTRACTE
D'una part el Sr. Joan Campolier Montsant, alcalde de l’Ajuntament de
Santa Susanna, que actua en nom i representació de la Corporació local de
Santa Susanna.
D'altra part la Sra Maria Dolores Simón Blanco, amb NIF núm. 38.139.711-K,
que actua en nom i representació de l’empresa SBS Simón Blanco S.L.P. amb
CIF B64168933, i domicili al carrer Infern d’en Parera, 08348 Cabrils.
I com a Secretari el Sr. Francesc Ortiz Amat,
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per
formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer.- Es tracta de la contractació de serveis per a la redacció del projecte
d’obres de reurbanització dels sectors d’Alta Maresma i Can Torrent.
Segon.- L'aprovació d'aquest contracte i la seva adjudicació foren acordats per
resolució de l’Alcaldia 2019DECR000326 de data 25 de març de 2019.
Tercer.- La contractació de la despesa anirà amb càrrec a la partida
pressupostària 04/920/625.01 del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2019.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- L’adjudicatari, l’empresa SBS Simón Blanco S.L.P. es compromet a
la redacció del projecte d’obres de reurbanització dels sectors d’Alta
Maresma i Can Torrent, en les condicions que figuren en la seva oferta i
les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques, i en especial a més a més a:
1. Assistir l’equip redactor a amb 5 reunions amb entitats, associacions de veïns,
grups polítics durant l’execució del projecte
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2. Preparar un fitxer de presentació, tipus PowerPoint o similar, amb les dades
més rellevants del projecte i planells més significatius, així com presentar el
treball als veïns o entitats i assistir a un màxim de dues presentacions.
3. Preparar uns panells en format DINA1 en paper cartró, on consti un resum de
les dades més rellevants del projecte i els planells més significatius, per tal de
que puguin ser exposats al públic en un local facilitat per l’ajuntament

Segona.- El preu del contracte és de 61.501,34€, més 12.915,28€ en concepte
d’iva al tipus del 21%, que seran abonats per la Corporació Municipal
mitjançant la presentació prèvia de la/es corresponent/s factura/es i, una
vegada conformades aquestes, dins dels terminis legalment establerts.
Tercera.- El contracte tindrà una durada de 6 mesos a comptar des de el dia
següent a la data de formalització d’aquest contracte, sense possibilitat de
prorroga.
S’entendrà com a data de formalització del contracte, la data de signatura de
qui hagi signat en darrer lloc.
Quarta.- Per a respondre del compliment d'aquest contracte l'adjudicatari ha
constituït a favor de l'Ajuntament una fiança d’un import de 3.075,07€, (Núm
cert de seguro de caución 4.212.878) amb data 16/04/2019.
Cinquena.- El present contracte té naturalesa administrativa. Així mateix
l’adjudicatari se sotmet al que disposa el plec de condicions econòmico
administratives i tècniques particulars aprovades pel Resolució de l’Alcaldia de
l’Ajuntament de Santa Susanna de data 17 de gener de 2018, en tot el que no
s’oposa a la Llei de Contractes del Sector Públic; la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic; supletòriament s’aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret
privat.
Sisena.- L’alcalde de l'Ajuntament de Santa Susanna té les prerrogatives
d'interpretar el contracte, de resoldre els dubtes que presenti el seu
compliment, de modificar-ne la prestació per raó d'interès públic i d’acordar-ne
la seva resolució, en els termes establerts en la normativa de contractació
pública.
Aquestes facultats s'entenen sense perjudici de l'obligada audiència de
l’adjudicatari i de les responsabilitats i indemnitzacions que s'escaiguin.
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Setena.- La jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent, previ
l’esgotament de la via administrativa, per dilucidar els litigis que plantegi
l'execució del present contracte.
Per a la deguda constatació de tot el que s'ha pactat es firma el present
contracte.
FIRMAT DIGITALMENT

L’alcalde-president,
Joan Campolier Montsant.

El contractista,

Ma.Dolores Simón Blanco, en nom i repr. de SBS Simón Blanco S.L.P

El Secretari,
Francesc Ortiz Amat.
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