Expedient: 333/2020 Servei de redacció del PPU-1 La Tomba
Assumpte: Contractes

REUNITS
D’una part la Sra. M. Mercè Cabanas Solà, en nom i representació de l’Ajuntament de
Taradell, com alcaldessa del mateix, assistida per el Secretari de la Corporació Sr.
Josep Rovira Sadurní, que dóna fe de l’acte.
D’una altra part el Sr. Ferran Navarro Acebes, amb domicili a XXXXXX, carrer XXXX,
núm. XXX, amb NIF número XXXXXXX, que actua en nom propi.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària i suficient per atorgar el
present contracte, i a tal fi
MANIFESTEN
I.- Que per acord de la Junta de Govern Local de data 21/12/2020, s’ha acordat
adjudicar al Sr. Ferran Navarro Acebes el contracte “Servei de redacció del Pla Parcial
Urbanístic PPU-1 La Tomba”. Exp. 333/2020.
II.- Que segons la carta de pagament número 320200002109, l’adjudicatari ha
constituït la garantia definitiva per import de 1.339,01€ mitjançant assegurança de
crèdit i caució número 4.242.413 i lliurada per Atradius Crédito y Caución, SA de
Seguros y Reaseguros, de forma electrònica, en data 10/12/2020.
III.- Que de conformitat al previst a l’article 153 de la LCSP i a la Clàusula 2.8) del
PCAP, procedeix atorgar el corresponent contracte, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES
Primera.- El Sr. Ferran Navarro Acebes, executarà el contracte “Servei de redacció
del Pla Parcial Urbanístic PPU-1 La Tomba”, d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que consten
en l’expedient, així com l’oferta per ell presentada, documents contractuals que
accepta incondicionalment i sense cap reserva.
Segona.- El contracte s’executarà pel preu de TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS
QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (32.404,13€) IVA INCLÒS, dels quals
26.780,27€ correspon a la base imposable i 5.623,86€ a l’iva del 21%.

El preu del contracte s’abonarà en la forma establerta a la clàusula 4.1 del PCAP i
clàusula 9 del PPTP.
Tercera.- El termini d’execució del contracte és de 2 anys, a comptar des de la data
de formalització de l’inici del termini contractual.
Això no obstant, per necessitats del projecte, es podrà prorrogar el contracte d’acord
amb la normativa legal vigent de contractació, fins un màxim de 2 anys més.
Tanmateix, i de conformitat al previst a l’article 29.2 de la LCSP, la pròrroga serà
acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per l’empresa, sempre que se
li hagi comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de cada
anualitat.
El termini contractual s’iniciarà el dia 4 de gener de 2021.
Quarta.- De conformitat al previst a la clàusula 5.3 del PPTP, l’adjudicatari designarà
una persona responsable que serà la que estarà en contacte amb l’Ajuntament per
mantenir-lo informat en tot moment i per tal que pugui realitzar el seguiment dels
treballs que el contractista realitza.
Cinquena.- En cas d’incompliment es procedirà de conformitat al que estableixen les
clàusules 3.1) a 3.7) del PCAP.
Sisena.- El contractista queda obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria fiscal, laboral i de seguretat social, especialment pel que fa al compliment del
pagament dels salaris de conformitat a l’establert al conveni col·lectiu que li sigui
d’aplicació; al compliment de les condicions especials d’execució definides en la
clàusula 3.2 del PCAP; així com a la submissió de la normativa nacional i de la UE
en matèria de protecció de dades, a quin efecte es subscriurà el corresponent
contracte d’encarregat de tractament de dades en cas que sigui necessari.
Setena.- El Sr. Ferran Navarro Acebes, presta la seva conformitat amb els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars,
que són documents contractuals, i ho signa en aquest acte i es sotmet, en tot allò que
no estableixin els plecs, al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic, al Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre; al Reial Decret
817/2009 per el que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de contractes del
sector públic, així com al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació. Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d’això, les normes de dret privat.
Vuitena.- 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.

Taradell, a 28 de desembre de 2020
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