CONTRACTE DE LES OBRES PER LA CONSOLIDACIÓ I
REFORÇ DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL CARRER
BONAVISTA-MASIA CAN GINESTAR DE SANT JUST DESVERN
A Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
INTERVENEN
D'una part, el Sr. Joan Basagañas i Camps, en la seva qualitat de regidor d’urbanisme,
en virtut de la delegació efectuada per l’alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret número 2056, de data 1 de juliol de 2019, i intervinent la Secretària General de
la Corporació, que dóna fe d’aquest acte.
De l'altra, el Sr. José Antonio Moreno Asensio, actuant en nom i representació de
l’empresa GRUPO FAS SERVICIOS INTEGRALES SL, amb NIF núm. B-60408424 i
domicili al carrer Marqueses de Barberà núm. 66 pis BJ, Barberà del Vallès (08210), en
qualitat d’administrador solidari i segons escriptura pública autoritzada davant la
Notaria Pichó, de Barberà del Vallés, en data 16 de gener 2003 i amb número de
protocol 8.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat , respectivament, per a formalitzar
el present contracte i,
MANIFESTEN
I.- Que per decret del regidor d’urbanisme de data 10 d’octubre de 2019, s’ha adjudicat
a l’empresa GRUPO FAS SERVICIOS INTEGRALES SL, la contractació per realitzar
les obres de consolidació i reforç del mur de contenció del carrer Bonavista- Masia Can
Ginestar de Sant Just Desvern, d’acord amb els corresponents projectes d'obra, els plecs
de clàusules administratives particulars, pel licitador que passen a ser obligacions
contractuals pel següent import 156.928,17 euros de principal, més 32.954,92 euros en
concepte d’IVA.
II.- Que en data 1 d’octubre de 2019 l’adjudicatària del contracte ha constituït a la
Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 7.846,40 euros (mitjançant pagament al
Banc Sabadell, amb número de garantia 2019 1 106 0).
CLÀUSULES
Primer. L’empresa GRUPO FAS SERVICIOS INTEGRALES SL(B60408424), és
l’adjudicatària del contracte de les obres de consolidació i reforç del mur de contenció
del carrer Bonavista-Masia Can Ginestar de Sant Just Desvern, d’acord amb el
corresponent projecte d'obra, els plecs de clàusules administratives particulars, per un
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import de 156.928,17 euros de principal, més 7.846,40 euros en concepte d’IVA, amb
la realització de totes les millores ofertades i que es concreten en les següents:
MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTS
Millores en l’execució del contracte (1):
Millora de la construcció i de la seguretat
FERM FLEXIBLE (650m2): Paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de gruix, contínua en
calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada + Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 + Fresatge mecànic de
paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 6 a 10 cm i en encaixos aïllats, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada + Base de formigó HM20/B/20/I, de 30 cm de gruix, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat + Subbase de tot-u
artificial, de 30 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM + Demolició de
paviment de mescla bituminosa i/o formigó, de fins a 30 cm de gruix, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió + Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), de fins a 50 cm de gruix, realitzada amb pala carregadora amb escarificadora
i càrrega indirecta sobre camió + Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials dins de l'obra, amb camió per a transport de 12 t + Inclou la part proporcinal de
seguretat i salut , mitjans auxiliars i gestió de residus.
Millores en l’execució del contracte (2):
Millora de la seguretat – construcció i qualitat.
FERM DE PECES (150m2): Paviment format per llambordins o panots o lloses de formigó de
fins 8 cm de gruix + Base de formigó HM-20/B/20/I, de 15 cm de gruix, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat + Subbase de tot-u artificial, de 20 cm de gruix, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM + Demolició de paviment de mescla bituminosa i/o formigó, de fins a
30 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió + Excavació
per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), de fins a 50 cm de gruix, realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió + Càrrega amb mitjans
mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a transport de
12 t + Inclou la part proporcinal de seguretat i salut , mitjans auxiliars i gestió de residus
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
ESTRUCTURA DE FORMIGO (100m3): Mur i sabata de formigó armat, per a revestir amb
una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/I abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 + Neteja i esbrossada del terreny
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió + Excavació per tall de dames
d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 3 m, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió + Excavació per tall de dames
d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 3 m, en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió + Càrrega amb mitjans
mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a transport de
12 t + Inclou la part proporcinal de seguretat i salut , mitjans auxiliars i gestió de residus.
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RESTAURACIÓ ELEMENTS ARQUITECTÒNICS
RESTAURACIÓ DE MUR EXISTENT (500m2): Repicat d'arrebossat de morter de ciment,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor + Arrebossat reglejat
sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat +
Aplicació de pont d'unió de resines per a posterior col·locació d'arrebossat de morter + Cosit
estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer
inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada + Armadura
per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes mínim
de 484 g/m2 + Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa
amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una
d'imprimació fixadora i dues d'acabat + Inclou la part proporcional de seguretat i salut , mitjans
auxiliars i gestió de residus.

Totes les millores s’executaran sense cap increment econòmic del contracte, ni cost per
l’Ajuntament i s’executaran l’emplaçament indicat per la DF i els tècnics municipals de
St. Just Desvern
Segona. Aquest contracte tindrà una vigència de és de tres (3) mesos a comptar des de
la formalització de l’acta de comprovació del replanteig d’acord amb el previst a la
clàusula 1.4 del plec de clàusules administratives particulars.
Tercera. L’empresa GRUPO FAS SERVICIOS INTEGRALES SL haurà de tenir
vigent l’assegurança de responsabilitat civil que inclourà responsabilitat civil per import
de 1.000.000 euros per sinistre durant tota la durada del contracte. Documentació
requerida i aportada en data 2 d’octubre de 2019 amb número E/005812-2019, amb
l’asseguradora CEO Zurich Seguros, número de pòlissa 00000070371745.
Quarta. L’empresa GRUPO FAS SERVICIOS INTEGRALES SL, accepta i dóna
conformitat en aquest acte al contingut del plec de clàusules administratives particulars i
projecte d’obres que regeixen l’execució del contracte.
Cinquena. Per a qualsevol circumstància no prevista en el present contracte serà
d'aplicació el que preveuen els plecs de clàusules administratives i projecte tècnic, per a
la contractació de les obres de consolidació i reforç d’un mur de contenció al carrer
Bonavista- Masia de Can Ginestar de Sant Just Desvern.
Sisena. Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte sorgissin desavinences entre
l’Ajuntament i el contractista, una vegada esgotada la via administrativa se sotmetran
als òrgans judicials de la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, amb
expressa renúncia del contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.
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Setena. El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions o de les
instruccions, plecs i normes de tota classe promulgades per l’Administració, que puguin
tenir aplicació en execució d’allò pactat, no eximirà la contractista de l’obligació del seu
compliment.
Per la deguda constatació de tot el que s'ha convingut, se signa digitalment aquest
contracte

Per l'Ajuntament

Per l’empresa

Secretària general

Joan Basagañas i Camp

José Antonio Moreno Asensio

Margarita Rodríguez Rodríguez

Joan
Basagañas
Camps DNI
43625878F
(AUT)

Firmado digitalmente por Joan
Basagañas Camps - DNI
43625878F (AUT)
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, o=Ajuntament de
Sant Just Desvern,
2.5.4.97=VATES-P0821900H,
ou=Treballador públic de nivell
alt d'autenticació,
sn=Basagañas Camps - DNI
43625878F, givenName=Joan,
serialNumber=IDCES-4362587
8F, cn=Joan Basagañas Camps
- DNI 43625878F (AUT)
Fecha: 2019.10.16 10:43:26
+02'00'
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