CONTRACTE ADMINISTRATIU

"CONTRACTE D’OBRA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC EXECUTIU I
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A L’ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC A
GAVÀ MAR, CARRERS LLANÇÀ, ARENYS I PALAFRUGELL. OMO 09/2018. (CiT
OBRES 06-18) AMB OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA SOCIAL I SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL”
D'una part, la Sra. ROSA MARIA FERNÁNDEZ LABELLA, tinenta d'alcalde i presidenta de
l’Àmbit de Ciutat i Territori.
I de l'altra, el Sr. ALBERTO MARÍN LOZANO, amb domicili als efectes del present, al c/
Osona 1, Parc de Negocis “Mas Blau”, El Prat de Llobregat, CP 08820, província de Barcelona i
DNI núm. 46699495L.
INTERVENEN
La Sra. ROSA MARIA FERNANDEZ LABELLA, en nom i representació de l'Ajuntament
de Gavà, estant especialment facultada per a procedir a la formalització d’aquest contracte en
virtut del decret d'Alcaldia de data 27 de juliol de 2018.
El Sr. ALBERTO MARÍN LOZANO, en nom i representació de "ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU", companyia mercantil anònima, de
nacionalitat espanyola, domiciliada a El Prat de Llobregat, CP 08820, província de Barcelona, c/
Osona 1, Parc de Negocis “Mas Blau”; constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura
autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. José Vicente Martínez-Borso López, el dia 24 de juliol
de 1987, número 2079 de protocol; adaptats els seus estatuts a la legalitat vigent en escriptura
autoritzada el dia 12 de maig de 1992, pel notari de Barcelona, Sr. Ignacio J. Gomeza Eleizalde,
número 1114 de protocol, traslladat el seu domicili social en escriptura autoritzada el dia 16 de
març de 1995, pel notari de Barcelona, Sr. Josep Alfons López Tena, número 390 de protocol,
subsanada per una altra autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Enrique Robles Perea el 15 de
novembre de 1995, número 1847 de protocol; INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelona,
tom 27687, foli 213, full número B-42600, inscripció 8a. El seu CIF número A58425760.
Les seves facultats per a aquest atorgament resulten de la seva qualitat d'apoderat de l'esmentada
companyia, segons la mateixa escriptura de data 19 de febrer de 2014 davant el notari de
Barcelona, Sr. Roman Torres López.
De tots els documents públics que es ressenyen hi ha en l'expedient de contractació les
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corresponents fotocòpies autenticades.
També intervé el Sr. ROGER COTS VALVERDE, secretari de l'Ajuntament de Gavà,
que, en qualitat de fedatari públic local, d'acord amb allò que disposa l’art. 3.2 i) del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, dóna fe.
EXPOSEN
I.-Que per Acord de Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2018, es va aprovar
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del contracte d’obra per a l’execució
del “Projecte Bàsic Executiu i Estudi de Seguretat i Salut per a l’ordenació de l’espai
públic a Gavà Mar, carrers Llançà, Arenys i Palafrugell. OMO 09/2018. (CiT OBRES 0618), amb objectius d’eficiència social i sostenibilitat”, així com iniciar el procediment de
selecció del contractista en la forma legalment i reglamentàriament establerta.
II.-Per Acord de Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2018, i previ
compliment del requeriment efectuat per tal que constituís la fiança definitiva del contracte, i
presentés —en el cas de no tenir-la presentada abans— la documentació a què es refereix
l’art. 150.2 de la Llei de Contractes del Sector (en endavant LCSP), va acordar adjudicar el
contracte a l’empresa "ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU", pel preu
que després es dirà, i amb subjecció al plec de condicions aprovat.
III.- De conformitat amb el que estableixen els articles 36.1 i 153.1 de la LCSP, els
contractes es perfeccionen amb la formalització, que ha de tenir lloc mitjançant
document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació,
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic sens
perjudici que el contractista pugui sol·licitar que el contracte sigui elevat a escriptura pública
al seu càrrec.
IV.- Per tant, havent estat requerit el contractista per a la formalització del contracte en el dia
d’avui, les parts que aquí compareixen procedeixen a la seva
FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT
PRIMER.- L’Ajuntament de Gavà contracta amb l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SAU l’execució del “Projecte Bàsic Executiu i Estudi de Seguretat i Salut
per a l’ordenació de l’espai públic a Gavà Mar, carrers Llançà, Arenys i Palafrugell.
OMO 09/2018. (CiT OBRES 06-18), amb objectius d’eficiència social i sostenibilitat”,
conforme als plecs de condicions a què es farà referència al final.
SEGON.- El preu del contracte és de 1.137.429,73 euros (IVA, inclòs).

Pàgina 2 de 3

TERCER.- El contracte tindrà una durada de cinc (5) mesos Fase I, una aturada parcial, i tres
mesos i mig (3,5) Fase II (data d’inici fase II 16 de setembre de 2019), a partir de la signatura de
l’acta de replanteig.
QUART.- Per respondre, en els termes establerts legalment i reglamentàriament, de l'exacte
compliment del contracte, el contractista ha dipositat a la caixa municipal l’aval bancari com a
garantia definitiva del contracte, que puja la quantitat de 47.001,23 euros, el dia 23 d’octubre
de 2018.
CINQUÈ.- Ambdues parts contractants presten la seva conformitat amb els plecs de
condicions, un exemplar dels quals (Plecs de clàusules particulars i tècniques) s'uneix com a
Annex, i se sotmet per a tot allò que no es trobi previst en ells a la legislació bàsica de l'Estat en
matèria de contractes de les administracions públiques i als preceptes del 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, el RD legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, i amb caràcter supletori el Reglament de
contractació de l'Estat.
I perquè així consti, se signa aquest document públic administratiu.
La tinenta d'alcalde i presidenta
de l’Àmbit de Ciutat i Territori
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ANNEXOS:
- Acord aprovació expedient.
- Oferta.
- Acord adjudicació.
- Plec de condicions (particulars i tècniques).
- Addenda prestació de serveis sense accés a dades de caràcter personal
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