CONTRACTE DE LES OBRES PER LA RENATURALITZACIÓ DE
LA VALL DE SANT JUST DESVERN
A Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica
INTERVENEN
D'una part, el Sr. Josep Perpinyà i Palau, en la seva qualitat l’alcalde de l'Ajuntament de
Sant Just Desvern, en virtut del que disposa la Disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic i assistit pel Secretari
General de la Corporació, Sr. Luis López García, que dóna fe d’aquest acte.
De l'altra, el Sr. Enric Majó Prats, en representació de l’empresa AMBIENTALIA
WORDL, SL amb NIF núm. B-62398573 i domicili al carrer Miguel de Cervantes, 7 de
Sant Feliu de Llobregat (08980), en qualitat d’apoderat, i segons escriptura pública
autoritzada davant el Notari senyor Ignacio Ruisánchez Capalástegui, de data 16 de
maig de 2018, i amb número de protocol 819.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat , respectivament, per a formalitzar
el present contracte i,
MANIFESTEN
I.- Que pel acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2019, s’ha adjudicat
a l’empresa AMBIENTALIA WORDL SL, la contractació per realitzar les obres de
renaturalització de la Vall de Sant Just Desvern, d’acord amb el corresponent projecte
d'obra, els plecs de clàusules administratives particulars i la millora ofertada pel
licitador que passen a ser obligacions contractuals pel següent import 227.442,02 euros
de principal, més 47.762,82 euros en concepte d’IVA.
II.- Que en data 28 de maig de 2019 l’adjudicatària del contracte ha constituït a la
Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 11.372,10 euros (mitjançant certificat
d’assegurança de caució núm. 4.216.695 de l’entitat Atradius Crédito y Caución SA, de
Seguros y Reaseguros (NIF A28008795).
CLÀUSULES
Primer. L’empresa AMBIENTALIA WORDL SL (B62398573), és l’adjudicatària del
contracte de les obres de renaturalització de la Vall de Sant Just Desvern, d’acord amb
els corresponents projectes d'obra, els plecs de clàusules administratives particulars i les
millores ofertades pel licitador que passen a ser obligacions contractuals, per l’import de
227.442,02 euros de principal, més 47.762,82 euros en concepte d’IVA.
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I la realització de següent millora que ha estat ofertada per l’empresa i que resulta
d’obligat compliment:
- Reducció de dues setmanes en l’execució de l’obra.
Segona. Aquest contracte tindrà una vigència de és de 35 setmanes 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. No obstant això, ambdues
parts, de mutu acord amb la signatura d’aquest document es comprometen a iniciar la
prestació en dates concretes vinculades a l’objecte i la naturalesa del contracte
(plantació de vegetació i adequació a la climatologia ).
Tercera. L’empresa AMBIENTALIA WORDL, SL haurà de tenir vigent l’assegurança
de responsabilitat civil, per import d’600.000 euros per sinistre durant tota la durada del
contracte. Segons la documentació aportada, la vigència d’aquesta assegurança de
responsabilitat civil fineix el 1 de maig de 2020, després de la finalització del contracte.
Quarta. L’empresa AMBIENTALIA WORDL SL, accepta i dóna conformitat en
aquest acte al contingut del plec de clàusules administratives particulars i del plec de
prescripcions tècniques particulars que regeixen l’execució del contracte i que
s’adjunten amb aquest contracte.
Cinquena. Per a qualsevol circumstància no prevista en el present contracte serà
d'aplicació el que preveuen els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques particulars per a la contractació de les obres de renaturalització de la Vall 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.
Setena. El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels
documents annexos que en formen part, 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 aquest contracte
digitalment.
Per l'Ajuntament
Josep Perpinyà i Palau
Josep
Perpinyà i
Palau - DNI
40972426L
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Josep Perpinyà i
Palau - DNI
40972426L (SIG)
Fecha: 2019.06.28
11:20:50 +02'00'
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Per l’empresa
Enric Majó Prats

Luis López García
Secretari General
Firmado

46810039W
ENRIC
MAJO (R:
B62398573)

Firmado digitalmente
por46810039W ENRIC MAJO
(R: B62398573)
DN: cn=46810039W ENRIC
MAJO (R: B62398573)
gn=ENRIC c=ES
o=AMBIENTALIA WORLD SL
Motivo:Soy el autor de este
documento
Ubicación:
Fecha:2019-06-28 10:51+02:00
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CPISR-1 C digitalmente por
Luis López CPISR-1 C Luis
López García García - DNI DNI 90000790L
90000790L Fecha: 2019.06.28
11:36:15 +02'00'

Pàgina 2 de 2

