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CONTRACTE PRIVAT
D’una banda, el Sr. Luís Alberto Rodríguez Merayo, major d’edat, amb DNI número 39683784K.
I de l'altra, el Sr. Enric Batlle Durany, major d’edat amb DNI número 37729833N.
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. Enric Batlle Durany, en nom i representació de BATLLE I ROIG SLP, administrador únic de
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, SLP (la contractista) amb el CIF B66825936 constituïda per temps
indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Ricardo Manén Barceló, en
data 15 de juliol de 2016 amb el número 5758 del seu protocol, inscrita al Registre Mercantil de
Barcelona, al Tom 45564, foli 58, full B-491976 Inscripció primera, i amb domicili social a Esplugues de
Llobregat (Barcelona), al carrer Manuel Florentin Perez 15. Les seves facultats resulten de la mateixa
escriptura fundacional.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat per formalitzar aquest acte i a títol d'antecedents
MANIFESTEN
I.- OBJECTE. Que l’objecte del present contracte és l’execució del Servei de redacció del projecte
executiu del pavelló doble poliesportiu «EL MOLINET», d’acord amb el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars aprovades per resolució de l’òrgan de contractació, de data
16 de març de 2020.
II.- PROCEDIMENT CONTRACTUAL. Que aquesta licitació s’ha realitzat mitjançant tramitació
ordinària de procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris
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d’adjudicació, a l’empara dels articles 17, 22, 26, 146, 156 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP).
III.- FINANÇAMENT. Que existeix consignació pressupostària per atendre aquesta obligació
contractual, a l’empara de l’article 116 de la LCSP.
IV.- REQUERIMENT PREVI. Que a la vista de la proposta d’adjudicació feta per la mesa de contractació,
per resolució de data 28 de juliol de 2020, l’òrgan de contractació va acceptar-la i va requerir a BATLLE I
ROIG ARQUITECTURA SLP, en tant que proposada com adjudicatària, perquè en el termini de deu
dies hàbils aportés la documentació prèvia a l’adjudicació que disposa la clàusula quinzena del
plec i constituís una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació sense IVA.
V.- ACREDITACIÓ DELS REQUISITS PER A CONTRACTAR. Que BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP, en el
termini concedit va constituir la garantia definitiva i va presentar la documentació requerida, la qual
acredita la personalitat, capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a
contractar assenyalada a la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives i tècniques
particulars.
VI.- ADJUDICACIÓ. Que per resolució de data 4 de setembre de 2020, l’òrgan de contractació va
adjudicar el contracte Servei de redacció del projecte executiu del pavelló doble poliesportiu «EL
MOLINET», codi expedient SRV 2020 _0085, a BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP, per import de
52.460,51 € IVA INCLÒS.
VII.- GARANTIA. D’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, el
termini de garantia és d’un any amb les especialitats i condicions previstes en el referit document.
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. Enric Batlle Durany en nom i representació de BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP,
s’obliga a executar el Servei de redacció del projecte executiu del pavelló doble poliesportiu «EL
MOLINET» d’acord amb la seva oferta econòmica de data 26 de maig de 2020 per import de
52.460,51 € i a les millores ofertes.
SEGON.- El termini d’execució per a la redacció del projecte executiu és de 20 setmanes des de
l’endemà de la formalització d’aquest contracte. La resta de terminis i subterminis per entrega
provisional, maqueta i renders també es subjecten a l’inici del còmput establert en aquest pacte i a la
resta de terminis dels quals depenguin.
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Els treballs s’hauran d’ajustar a les clàusules establertes al plec de clàusules administratives i
tècniques particulars, a l'oferta presentada i a les instruccions dels responsables dels serveis de REUS
ESPORT I LLEURE SA.
TERCER.- De conformitat amb l’apartat M del quadre de característiques del contracte, l’empresa
contractista ha de complir les següents condicions especials d’execució:
ÈTICA
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta, així
els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes,etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen
als adjudicataris en relació amb REUS ESPORT I LLEURE SA o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
Penalitat associada: clàusula 23a i annex 7 del plec de clàusules.
QUART.- No procedeix la revisió de preus de conformitat amb l'article 103 de la LCSP.
CINQUÈ.- 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.
El contractista aportarà tots els mitjans materials i humans necessaris per a l’execució del servei
obligant-se al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de Seguretat Social.
SISÈ.- El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida en les
en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP i d’acord amb la clàusula 27a del
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plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars, prèvia conformitat del
departament responsable del contracte.
SETÈ.- Pel que fa a la subcontractació, l’empresa contractista haurà de respectar els requisits, límits i
formalitats establerts a l’apartat P del quadre de característiques del contracte, a la clàusula 34a del
plec de clàusules i els articles 215 i següents de la LCSP.
VUITÈ.- En el present contracte no s’han previst modificacions llevat de les establertes legalment.
NOVÈ.- 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.
DESÈ.- 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.
L’adjudicatària adequarà l’execució d’aquest contracte a les condiciones establertes en aquest
contracte i coneix i accepta les penalitats previstes.
ONZÈ.- 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, el Reglament (UE)2016/679 del Parlament Europeu 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 (Reglament general de protecció de dades o RGPD) així com qualsevol
altra normativa aplicable i vigent sobre la protecció de dades de caràcter personal que pugui donarse durant l’execució del present contracte de conformitat amb la normativa de Protecció de Dades.
DOTZÈ. El present contracte té naturalesa privada.
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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 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. I 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.
TRETZÈ. 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.

L’òrgan de contractació

El Contractista
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

Luís Alberto Rodríguez Merayo

Enric Batlle Durany
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