Exp. 1359/2020

CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ
PARCIAL DEL PAVELLÓ DE CAN SORTS
D'una part, Marc Verneda Urbano, alcalde president de l’Ajuntament de Sentmenat,
actuant en nom i representació del mateix, assistit del secretari de la Corporació
Gonzalo Lluzar López De Briñas que dóna fe de l'acte.

Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2020 es va aprovar l’inici de
la licitació de les obres de remodelació parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts de
Sentmenat, per procediment negociat sense publicitat, amb un pressupost base de
licitació de 300.136,39€, IVA exclòs, més 63.028,64€, en concepte de 21% d’IVA, sent el
total de 363.165,03€, IVA inclòs.
Per decret d’Alcaldia 2020-1108, de data 20 d’octubre de 2020, s’ha adjudicat el
contracte de les obres corresponents al Projecte executiu de remodelació parcial del
Pavelló Esportiu Can Sorts a l’empresa Eurocatalana Obres I Serveis, SL, amb NIF
B62554035, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:
"Primer. Adjudicar el contracte administratiu d’obres del Projecte executiu de
remodelació parcial del Pavelló Esportiu Can Sorts, a EUROCATALANA OBRES I
SERVEIS, SL, amb NIF B62554035, pel preu ofertat de 279.934,89 € sense IVA, més
58.786,33€ en concepte d’IVA al 21%, essent el total de 338.721,22€, amb les
següents millores ofertades:
a) Millora de rehabilitació de les façanes del pavelló mitjançant pintat del parament
vertical exterior. PEC: 40.380,56 € (IVA inclòs), desglossat en 33.372,36€ més
7.008,20 € d’IVA
b) Millora consistent en el pintat de les portes d’evacuació de la façana principal i
porta de sortida de vehicles de la façana lateral. PEC: 2.136,52 € (IVA inclòs),
desglossat en 1.765,75 € més 370,80 € d’IVA

CONTRACTE

MANIFESTEN
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Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a l’atorgament
d’aquest contracte i

Número: 2020-0001 Data: 17/11/2020

D'una altra part, l’empresa Eurocatalana Obres i Serveis, SL, amb NIF B62554035, i
adreça Pere IV, 363-381, local 21 de Barcelona, representada pel sr. Xavier Isanta
Freixes, segons conta acreditat al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de
Catalunya de data 17 de setembre de 2020.

c) Millora consistent en la unificació dels subministraments de gas natural del
complex esportiu. PEC: 2.159,85 € (IVA inclòs), desglossat en 1.785,00 € més
374,85 € d’IVA
d) Millora consistent en la unificació de la instal·lació de calefacció i ACS existents.
PEC: 9.539,35 € (IVA inclòs), desglossat en 7.735,00 € més 1.624,35 € d’IVA
e) Millora consistent en la col·locació de càmeres de video-vigilància. PEC: 9.539,35
€ (IVA inclòs), desglossat en 7.735,00 € més 1.624,35 € d’IVA
f) Ampliació del termini de garantia. 5 anys

Cinquè. Requerir a l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte en un termini de quinze dies hàbils a comptar del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació mitjançant signatura electrònica, per part del representant
legal de l’empresa, des del portafirmes de la seu electrònica de l'Ajuntament de
Sentmenat.
Sisè. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sentmenat.
Setè. Notificar la present resolució a tots els licitadors.”
Advertit un error material o de fet aritmètic, per decret d’Alcaldia 2020-1254, de data 17
de novembre de 2020, s’ha resolt:
Primer. Rectificar l’error material o de fet aritmètic del decret d’Alcaldia 2020-1108,
ratificat en Junta de Govern de data 28 d’octubre de 2020, que aprova l’adjudicació del
contracte administratiu d’obres del Projecte executiu de remodelació parcial del
Pavelló Esportiu Can Sorts, a EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL en el sentit
de:
On diu:
“d) Millora consistent en la unificació de la instal·lació de calefacció i ACS existents.
PEC: 9.539,35 € (IVA inclòs), desglossat en 7.735,00 € més 1.624,35 € d’IVA
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Quart. Requerir a l’adjudicatari perquè presenti el Programa de Treball, en el termini
màxim d’una setmana, comptat des de la notificació de l’adjudicació del contracte,
segons estableix la clàusula 3.5 del Plec de clàusules administratives.

CONTRACTE

Tercer. Requerir a l’adjudicatari perquè lliuri el Pla de Seguretat i Salut, abans de la
formalització del contracte, segons estableix la clàusula 3.3 del Plec de clàusules
administratives.

Número: 2020-0001 Data: 17/11/2020

Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 338.721,22 euros (IVA inclòs) en
favor de EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, amb NIF B62554035, en concepte
de pressupost d’adjudicació del contracte de referència, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 240-342-63202 del Pressupost vigent

e) Millora consistent en la col·locació de càmeres de video-vigilància. PEC: 9.539,35
€ (IVA inclòs), desglossat en 7.735,00 € més 1.624,35 € d’IVA”

Ha de dir:
“d) Millora consistent en la unificació de la instal·lació de calefacció i ACS existents.
PEC: 9.359,35 € (IVA inclòs), desglossat en 7.735,00 € més 1.624,35 € d’IVA
e) Millora consistent en la col·locació de càmeres de video-vigilància. PEC: 9.359,35
€ (IVA inclòs), desglossat en 7.735,00 € més 1.624,35 € d’IVA”
Segon. Publicar aquesta resolució al Perfil del contractant de l’Ajuntament

-

-

Plec de clàusules administratives particulars i al Projecte executiu de
remodelació parcial del Pavelló Esportiu Can Sorts, redactat per l’enginyer
tècnic Montserrat Colomer Mas, amb visat 2019911680 de 07/08/2019 del
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona,
quins continguts manifesta l’adjudicatari conèixer, acceptar i obligar-se a
complir íntegrament.
Oferta, millores i propostes presentades, acceptades segons decret
d’adjudicació.

Per tot allò que no es trobi als plecs i documents esmentats, s’estarà als preceptes de
la Llei 9/2017 (LCSP), de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es traslladen 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; al Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques. Supletòriament per les disposicions sobre contractació de
l’Administració de l’Estat, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, la resta de normes
de dret administratiu i, subsidiàriament, els preceptes del dret privat.
Segon.- El preu del contracte és l’ofert pel contractista de dos-cents setanta-nou mil
nou-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-nou cèntims (279.934,89 €) sense IVA,
més cinquanta-vuit mil set-cents vuitanta-sis euros amb trenta-tres cèntims
(58.786,33€) en concepte d’IVA al 21%, essent l’import total del contracte de trescents trenta-vuit mil set-cents vint-i-un euros amb vint-i-dos cèntims (338.721,22€).
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Primer.- L’empresa Eurocatalana Obres I Serveis, SL, amb NIF B62554035,
adjudicatària del contracte, es compromet a l’execució del contracte administratiu de
les obres corresponents al Projecte executiu de remodelació parcial del Pavelló
Esportiu Can Sorts, amb plena subjecció a:

CONTRACTE

PACTEN

Número: 2020-0001 Data: 17/11/2020

Tercer. Ratificar aquest decret en la pròxima sessió de Junta de Govern que es
celebri.”

Tercer.- Les millores ofertades i acceptades són:
a) Millora de rehabilitació de les façanes del pavelló mitjançant pintat del parament
vertical exterior. PEC: 40.380,56 € (IVA inclòs), desglossat en 33.372,36€ més
7.008,20 € d’IVA
b) Millora consistent en el pintat de les portes d’evacuació de la façana principal i
porta de sortida de vehicles de la façana lateral. PEC: 2.136,52 € (IVA inclòs),
desglossat en 1.765,75 € més 370,80 € d’IVA
c) Millora consistent en la unificació dels subministraments de gas natural del
complex esportiu. PEC: 2.159,85 € (IVA inclòs), desglossat en 1.785,00 € més
374,85 € d’IVA

Quart.- Pel compliment d’aquest contracte, s’ha constituït en favor de l’Ajuntament una
garantia definitiva, mitjançant assegurança de caució, per import de 13.996,74€ que no
serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de
garantia establert a la clàusula 2.9) del Plec de clàusules administratives, ampliat en 5
anys, d’acord amb la proposta realitzada per l’adjudicatari.
Cinquè.- La durada màxima del contracte és de vint-i-dos setmanes, a comptar des de
la data de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut. En cas contrari, l’inici de les obres es computarà des de la data de
l’Acta d’inici d’obres.
Sisè.- La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra
als efectes del seu pagament.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Sentmenat, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels
documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de
Sentmenat, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les
competències en matèria de comptabilitat.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Sentmenat ( https://sentmenat.eadministracio.cat ).

CONTRACTE

f) Ampliació del termini de garantia. 5 anys
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e) Millora consistent en la col·locació de càmeres de video-vigilància. PEC: 9.359,35
€ (IVA inclòs), desglossat en 7.735,00 € més 1.624,35 € d’IVA

Número: 2020-0001 Data: 17/11/2020

d) Millora consistent en la unificació de la instal·lació de calefacció i ACS existents.
PEC: 9.359,35 € (IVA inclòs), desglossat en 7.735,00 € més 1.624,35 € d’IVA

Setè.- L’incompliment de les obligacions que corresponen al contractista, en virtut del
que disposa la LCSP, els plecs de clàusules i documents que regeixen la contractació i
la proposició del contractista, durà a la imposició a aquest de les penalitzacions
previstes a la clàusula 2.6) i 2.7) del plec de clàusules administratives particulars.

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’Ajuntament de Sentmenat. En el cas que el personal vinculat a l'empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter
personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l'activitat o servei prestat.
Onzè. Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte, sorgissin qüestions entre
l’Ajuntament de Sentmenat i el contractista, es sotmetran, una vegada esgotada la via
administrativa, als jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document en format electrònic
i a un sol efecte.
Sentmenat, a data de la signatura electrònica

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Desè.- L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es preveuen a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, així com el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), (UE)
2016/679.

CONTRACTE

Novè.- El contractista aportarà tots els mitjans, tant personals com materials,
necessaris i suficients per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les
condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a
plena satisfacció de l’Ajuntament.

Número: 2020-0001 Data: 17/11/2020

Vuitè.- L’adjudicatari està obligat a complir totes les obligacions d’origen legal, en
matèria laboral, de seguretat social, riscos laborals, seguretat i higiene en el treball,
d’integració social de persones amb discapacitats, fiscal, de protecció mediambiental i
altres encara que s’expressin d’una forma concreta en aquest contracte, quedant
l’Ajuntament alliberat de qualsevol responsabilitat per l’incompliment de les
esmentades obligacions per part del contractista.

