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CONTRACTE ADMINISTRATIU
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CINEMA-TEATRE-AUDITORI
“JOSÉ A. VALLS”, D’ALCANAR

Alcanar, 13 de maig de 2019.

ES REUNEIXEN:

D’UNA PART: El SR. JOAN ROIG CASTELL, Alcalde-President de l’AJUNTAMENT
D’ALCANAR (NIF P4300400A), amb domicili a efectes de notificacions al C/
Generalitat, núm. 10, d’Alcanar, el qual actua en nom i representació d’aquest
organisme, assistit pel Secretari General de la Corporació, LUIS MARTIN MONTULL.
DE L’ALTRA: El Sr. ADOLFO M. V., amb DNI -----, major d’edat, en representació de
l’empresa ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIA SL (CIF B-43895069) i el Sr.
JOAQUIN T. G., amb DNI ------------., en representació de l’empresa MITTOM
SISTEMES 2 SL, amb domicili a efectes de notificacions al C/ -----, d’Amposta.
Ambdues empreses es constitueixen en Unió Temporal d’Empreses amb la
denominació ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIA SL i MITTOM SISTEMES 2
SL UTE (NIF U-55752182), d’Amposta, mitjançant escriptura pública, de data
18/04/2019, i d’acord amb els següents percentatges de participació:
•
•

80% per a ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIÀ SL
20% per a MITTOM SISTEMES 2 SL

AMBDUES PARTS es reconeixen capacitat legal per contractar i formalitzar aquest
contracte administratiu i es mostren conformes en l’exposició dels següents:
ANTECEDENTS
I. La Junta de Govern Local, en sessió de data 7/02/2019, va aprovar l’expedient de
contractació el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regeixen la licitació per a l’adjudicació de les obres de construcción
del nou edifici Cinema-Teatre-Auditori “José A. Valls”, d’Alcanar.
II. La Junta de Govern Local, en el mateix dia indicat anteriorment, va procedir a la
convocatòria simultània de la licitació, mitjançant procediment obert simplificat sumari, i
amb un criteri d’adjudicació, mitjançant licitació electrònica publicada al Perfil del
Contractant.
III. Es tracta d’un contracte administratiu d’obres, que és objecte de tramitació
ordinària, mitjançant procediment obert simplificat, per a la seva adjudicació, de
conformitat amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
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IV. Existeix crèdit adequat i suficient al pressupost municipal amb càrrec a l’aplicació
l’aplicació pressupostaria núm. 333.6320001 (auditori José A. Valls, d’Alcanar) de
l’estat de despeses del Pressupost Municipal per a l’exercici 2018.
V. L'objecte del contracte és la construcció del Cinema-Teatre-Auditori “José A.
Valls”, d’Alcanar. En data 9/05/2019 s’ha dipositat la garantia definitiva (RE 2782,
9/05/2019) per import de 96.121,93 EUR.
VI. La Junta de Govern Local, en sessió de data 9/05/2019, va adjudicar el contracte
de les obres per a la construcció del nou edifici Cinema-Teatre-Auditori “José A.
Valls”, d’Alcanar a la Unió Temporal d’Empreses denominada CONSTRUCTORS
DEL MONTSIA SL i MITTOM SISTEMES 2 SL UTE (NIF U-55752182), per import de
1.922.438,59 euros (IVA exclòs), i amb 403.712,10 euros corresponents al 21% d’IVA,
amb un import total de 2.326.150,69 euros.
VII. El contracte té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb
l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen 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.
De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i
l’article 273 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
PACTEN
PRIMER.- El Sr. ADOLFO MARTÍ VERGE, en nom i en representació de
CONSTRUCTORS DEL MONTSIA SL i MITTOM SISTEMES 2 SL UTE (NIF U55752182), es compromet a prestar el contracte de les obres de construcció de
edifici Cinema-Teatre-Auditori “José A. Valls”, d’Alcanar:
−
−

Descripció: Edifici amb façana a dos carrers i quatre mitgeres destinat a cinema
auditori
Emplaçament: Av. Catalunya – C/ Miquel Figueres, d’Alcanar

Tot això de conformitat amb les característiques que figuren al plec de clàusules
administratives particulars, i a l’oferta presentada per l’adjudicatària.
En el present contracte tindran caràcter contractual els següents documents:
-

El plec de clàusules administratives particulars, que regeixen les condicions
d’execució del contracte de referència.
El plec de prescripcions tècniques, que regeixen les condicions d’execució del
contracte.
L’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.
El present document de formalització del contracte.
Projecte del cinema-teatre-auditori, redactat pel despatx M6 Arquitectura 2003
SLP.
Plec de prescripcions tècniques descrites al projecte bàsic i executiu del cinemateatre-auditori José A. Valls.
Programa de treball i acta de replanteig.
Pla de seguretat i salut.
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El contracte s'ha d'executar amb sotmetiment al que estableixin les seves clàusules,
de conformitat amb el present contracte i plec de prescripcions tècniques i, d'acord
amb les instruccions que per a la seva interpretació i execució es donin al contractista
per part del responsable de l’Ajuntament que es designi.
SEGON.- El preu del present contracte s’estableix en un import de 1.922.438,59 euros
(IVA exclòs), i amb 403.712,10 euros corresponents al 21% d’IVA, amb un import total
de 2.326.150,69 euros.
TERCER.- Són obligacions per a l’empresa adjudicatària, les que consten al plec de
clàusules administratives particulars, així com deures del personal del servei, i
responsabilitat del contractista el seu compliment.
QUART. La UTE CONSTRUCTORS DEL MONTSIA SL i MITTOM SISTEMES 2 SL
UTE, constituïda per les empreses ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIÀ i
MITTOM SISTEMES 2 SL, haurà de realitzar les obres objecte d’aquest contracte en
un termini de 17 mesos, des de la signatura de l’acta de replanteig. A més a més,
haurà de posar a disposició de l’administració les millores proposades en la seva
oferta:
a)

Millora segons capítol 01.01 de l'annex de millores.
Les millores suposen el subministrament de les butaques de l’edifici de l’auditori amb les
característiques i especificacions descrites a l’annex de millores, amb un valor total sense IVA de
122.015,04 €.

b)

Millora segons capítol 01.02 de l'annex de millores.
Les millores suposen el subministrament del foyer de l’edifici de l’auditori amb les característiques i
especificacions descrites a l’annex de millores amb un valor total sense IVA de 11.792,14 €.

c)

Millora segons capítol 01.03 de l'annex de millores.
Les millores suposen el subministrament mobiliari de l’escenari de l’edifici de l’auditori amb les
característiques i especificacions descrites a l’annex de millores amb un valor total sense IVA de
13.390,50 €.

d)

Millora segons capítol 01.04 de l'annex de millores.
Les millores suposen el subministrament mobiliari de l’edifici annex a l’edifici de l’auditori amb les
característiques i especificacions descrites a l’annex de millores amb un valor total sense IVA de
20.284,43 €.

e)

Millora segons capítol 01.05 de l'annex de millores.
Les millores suposen el subministrament de logotip per a l’edifici de l’auditori amb les característiques
i especificacions descrites a l’annex de millores amb un valor total sense IVA de 2.650 €.

Ampliació del termini de garantia: 4 anys més.
L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig, que
tindrà lloc dintre del termini màxim d’un mes a comptar des de la data de formalització
del contracte.
CINQUÈ.- A l'efecte del pagament l'Administració expedirà mensualment, en els
primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, certificacions que
comprenguin l'obra executada conforme al projecte durant aquest període de temps,
que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i
variacions que es produeixin en el mesurament final. Aquestes certificacions mensuals
en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les obres.
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SISÈ. L’empresa adjudicatària està obligada a desenvolupar les obligacions objecte
del servei establertes en els plecs de clàusules administratives particulars, d’acord
amb les millores ofertades, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques que
regeixen aquest contracte.
SETÈ. En compliment de l'establert en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció el contractista haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el
contingut indicat en el citat Reial decret i basat en l'estudi de seguretat i salut, o en
l'estudi bàsic de seguretat i salut que acompanya al projecte. Aquest pla haurà de ser
aprovat abans de l'inici de l'obra.
VUITÈ.- A banda de les indicades al plec de clàusules administratives particulars,
seran causes de resolució del present contracte les generals previstes a l’art. 211 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i les causes
específiques dels contractes de serveis.
NOVÈ.- L’adjudicatària es troba al corrent en compliment de les seves obligacions
tributàries, i de les seves obligacions amb la seguretat social, de conformitat amb el
previst a l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic.
DESÈ.- La responsabilitat professional del contracte recaurà en el Sr. Juan Enrique
Anguera Esteller, amb poders suficients en relació amb la correcta execució d’aquest
contracte.
ONZÈ. L’empresa adjudicatària haurà d’estar en tot momento, al corrent de les
obligacions que li corresponguin en matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de
Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals del personal adscrit a
l’execució del contracte; i serà responsable, amb caràcter exclusiu de l’incompliment
de qualsevol d’aquestes obligacions.
DOTZÈ. L’adjudicatària assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels
treballadors que col·laborin en els treballs objecte del present contracte, en no existir
cap relació laboral entre els treballadors de l’adjudicatària i l’Ajuntament d’Alcanar. En
conseqüència, l’Ajuntament d’Alcanar queda totalment alliberat de qualsevol obligació
i/o reclamació de tipus laboral que aquests treballadors/es li puguin formular durant
l’execució d’aquest contracte.
TRETZÈ. L’empresa ha presentat la documentació acreditativa de la solvència
econòmica i financera, que figura en l’expedient administratiu com a part integrant.
CATORZÈ. L'empresa contractista respon de l'execució correcta de les obres d'acord
amb el projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. L'empresa
contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada 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
l'Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per
l'Administració.
L'empresa contractista es responsable, fins que es compleixi el termini de garantia,
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de
forca major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15
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anys des de la recepció de les obres, d'acord amb el que estableix l'article 244 de la
LCSP.
L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada 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 l'Administració.
QUINZÈ. L’adjudicatària està obligada a complir el termini total d’execució del
contracte, i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis
totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’administració podrà optar, per la
resolució del contracte, amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats
aplicables, d’acord amb la Llei de contractes del sector públic.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’administració. Cada vegada que les penalitats per demora
aconsegueixin un últiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà
facultat per a procedir a la resolució d’aquest, o acordar la continuïtat de la sxeva
execució, amb imposició de noves penalitats.
SETZÈ. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la citada
llei, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, així com modificarlos per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes
d’aquesta. Tot això, sens perjudici del compliment dels tràmits i procediments previstos
en l’esmentada llei.
DISSETÈ.- El contracte s’executarà d’acord amb allò establert en el plec de clàusules i
de prescripcions tècniques, d’acord amb les instruccions que es donaran al
contractista per a la seva interpretació per l’òrgan responsable del contracte. El
contractista haurà d’indemnitzar l’ajuntament pels perjudicis derivats de culpa, o
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquest
supòsit la indemnització es determinarà per l’Ajuntament en raó dels perjudicis
realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el
seu cas procedeixi.
DIVUITÈ: El contractista està obligat a minimitzar la possible incidencia de les obres
sobre la via pública, i a tenir en compte, en tot cas, les prescripcions següents:
−

Protegir les obres mitjançant la col·locació d’elements adequats al seu voltant,
de manera que s’impedeixi l’accés, així com l’abocament de deixalles i
materials fora de la zona afectada pels esmentats treballs.

−

Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les
obres de qualsevol vehicle susceptible d’embrutar la via pública, el personal
responsable de les operacions, procediran a la neteja de la via pública i dels
elements d’aquesta que haguessin embrutat, així com la retirada dels
materials.
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−

L’empresa contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels
diferents residus que es generin, s’obliga a donar estricte compliment a allò
previst en la normativa de gestió de residus.

−

El contractista, en el transcurs de l’obra, està obligat a col·locar elements de
delimitació i protecció de l’obra (tanques metàl·liques…), així com la
senyalització vertical/horitzontal necessària per minimitzar l'impacte en la
seguretat, mobilitat i accessibilitat en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i
trànsit rodat, sense cap cost adicional per a l’administració.

−

El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els cartells anunciadors de
l’obra, així com la senyalització necessària per indicar l’accés a l’obra, a fi de
garantir la seguretat en la circulació de la zona que ocupen els treballs i el punt
de possibles perills. Inclou també la retirada dels cartells anunciadors de l’obra,
en el moment de la seva finalització.

−

La maquinària utilitzada haurà de disposar de silenciadors, per rebaixar la
contaminació acústica. L’horari estàndard previst és de 8h a 20h i la jornada
laboral s’ajustarà a les instruccions del responsable del contracte. En dies
festius fora de l’horari normal, l’adjudicatària intervindrà a requeriment del
responsable del contracte, en actuacions que, per raó de la seva urgència, i
justificadament, fossin necessàries.

DINOVÈ. El contracte s’executarà d’acord amb allò establert al plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, i d’acord amb les instruccions que es
donin al contractista per l’òrgan responsable del contracte, i en el marc del projecte
redactat per M6 Arquitectura.
El contractista haurà d’indemnitzar l’administració pels perjudicis derivats per culpa o
negligència, en el compliment de les obligacions resultats de l’adjudicació. En aquest
supòsit, la indemnització es determinarà per l’ajuntament en raó dels perjudicis
causats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció que, en el seu
cas, procedeixi.
VINTÈ. L’empresa adjudicatària del contracte s’obliga al compliment de tot allò que
estableix la Llei 3/2018, 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la restant
normativa d’aplicació; tot això en relació amb les dades personals a les quals tingui
accés durant la vigència d’aquest contracte.
VINT-I-UNÈ.- Per allò no previst en el present contracte, s’estarà a l’establert al
corresponent al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regeixen les condicions d’execució del present contracte de serveis; i en
el seu defecte s’estarà a allò establert per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova
el Reglament general del Text Refós de la llei de contractes de les Administracions
Públiques, en tot allò que no contradigui al Text Refós ni al seu reglament; posteriors
modificacions, restant legislació administrativa, i en el seu defecte, normativa sectorial
o les normes de dret privat que siguin aplicables.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes i dels
altres documents contractuals i normativa sectorial de tota classe, que puguin tenir
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aplicació en l’execució d’aquest contracte, no eximirà l’adjudicatària de l’obligació de
complir-los.
VINT-I-DOSENA.- Quant a les diferències que puguin sorgir entre la Corporació i el
contractista quant a la interpretació, compliment, efectes i extinció d’aquest contracte,
queden sotmeses al coneixement i decisió de la Jurisdicció ContenciosaAdministrativa, d’acord amb allò previst en la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Perquè això consti, es signa el present contracte per duplicat exemplar a un sol efecte,
signat per ambdues parts en la data que consta en l’encapçalament d’aquest
contracte.
L’ALCALDE,
Joan Roig Castell

CONSTRUCTORS DEL MONTSIA SL i
MITTOM SISTEMES 2 SL UTE,
Adolfo M. V.
EL SECRETARI,
Luis Martín Montull
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