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CONTRACTE ADMINISTRATIU
D’una part, Mar Garcia Martos, regidora delegada de l’Àrea del Territori de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, que actua en virtut de les atribucions
delegades mitjançant el decret 20210001002800, de 14 d’octubre de 2021, de
delegació de competències, assistit per la secretària accidental de la
Corporació, M. Júlia Cid Barrio, que dóna fe de l’acte.
D’altra part, XXX, amb DNI número XXX, que actua en nom i representació de
l’empresa B28 Construccions, SL, amb NIF B64978000, i domicili a efectes de
notificacions al c/ del Pla, 6, nau A Pol. Ind. Can Forns, segons consta en el
certificat del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores.
Ambdues parts es reconeixen mútuament competència i capacitat suficient per
a formalitzar el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I.

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de 27 d’abril de 2022 s’aprova
el plec de clàusules administratives particulars i tècniques reguladors de la
contractació de les obres de construcció del Mercat Provisional de
Montornès Nord a Montornès del Vallès, segons projecte modificat, i
l’expedient de contractació mitjançant tramitació ordinària i procediment
obert amb més d’un criteri d’adjudicació.

II. El 3 de juny de 2022 la Mesa de Contractació, després de valorar les
ofertes, proposa a l’òrgan competent l’adjudicació del contracte de
referència a l’empresa B28 Construccions, SL.
III. Es requereix a B28 Construccions, SL que dipositi la garantia definitiva, per
import de 22.223,44 euros, corresponent al 5% de la oferta presentada, i la
diposita el 21 de juny de 2022.
IV. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de 29 de juny de 2022,
s’adjudica la contractació de referència a B28 Construccions, SL i la
formalització d’aquest contracte.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera. El senyor XXX, en nom i representació de B28 Construccions, SL, es
compromet a dur a terme el contracte de les obres de construcció del Mercat
Provisional de Montornès Nord a Montornès del Vallès, segons projecte
modificat. Aquest contracte s’executarà amb estricta subjecció al Plec de
clàusules administratives generals, al de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques i a la seva oferta, documents contractuals respecte
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dels quals el contractista manifesta la seva plena acceptació i es consideren
part integrant del contracte.
Segona. Les directrius sota les que s’haurà de regir l’obra són les fixades en el
projecte executiu modificat del Mercat Provisional de Montornès Nord aprovat
inicialment per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 29 de desembre
de 2021 i, atès que ha transcorregut el termini d’informació pública sense que
s’hagi presentat al·legació, es considera aprovat definitivament (expedient
TSAG2021000690).
Tercera. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 444.468,83 euros
(IVA exclòs), que incrementat amb el 21% d’IVA ascendeix a la quantitat de
537.807,28 euros.
Quarta. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de
factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en
els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra
als efectes de pagament, d’acord amb la normativa vigent. La factura haurà
d’obtenir el vistiplau del tècnic corresponent de l’Ajuntament.
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb el previst a la clàusula 35 del Plec
de clàusules administratives particulars i tècniques que regeix el present
contracte.
Cinquena. El termini per a l’execució de les obres és de 9 mesos a comptar des
de l’Acta d’inici de les obres. Atès el caràcter del contracte no s’admetran
pròrrogues.
Sisena. El període de garantia de les obres és de tres anys, a comptar des de
la data de signatura de l’Acta de recepció de les obres, de conformitat amb la
clàusula 36 del Plec i la oferta de l’adjudicatari.
Setena. L’adjudicatari contractarà a dues persones a jornada complerta que es
trobin en risc d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin
desocupades o que tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat
de treball ordinari, que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
- Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es
trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc
d’exclusió.
- Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
- Aturats de llarga durada que acreditin, mitjançant informe d’un servei local
d’ocupació, estar en situació de recerca activa de feina.
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Als efectes d’aquesta clàusula, s’entendrà com aturats de llarga durada les
persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants
d'ocupació no ocupades (DONO) com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos
anteriors a la data de presentació d’ofertes.
Caldrà adscriure aquestes persones a l’execució del contracte.
A l’inici del contracte l’adjudicatari haurà d’acreditar la contractació i a la
finalització acreditar el manteniment d’aquestes contractacions. A tal efecte
haurà d’aportar el següent:
-

-

Informe de serveis socials, d'una entitat d'inserció sociolaboral, d’un
servei local d’ocupació o similar, que acrediti els perfils requerits (previ
consentiment i compliment de la Llei de Protecció de dades de caràcter
personal)
Relació Nominal de Treballadors (RNT)
Rebut de Liquidació de Cotitzacions (RLC)

Vuitena. L’adjudicatari es sotmet en tot allò que no estigui establert en els plecs
de clàusules administratives generals, particulars i tècniques, als preceptes de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i demés
disposicions concordants de legal aplicació.
I per a que quedi constància de tot el que aquí s’ha convingut, ambdues parts
s’afirmen i ratifiquen en el contingut del present contracte i el signen
electrònicament.

