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Roses, a la data de la signatura electrònica

Dades de les parts contractants

Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses, que actua en
representació de l'Ajuntament de Roses.

El senyor Màrius Roig Balagué en representació de l’empresa Roig i Fills Associats SA amb
NIF A-58401282, i el senyor Jordi Joaquim Recort en representació de l’empresa Bajabi Latour
SLNE amb NIF B-64469208, que conformen la UTE EQUIRO BAJABI, amb , amb domicili
Carrer Aulèstia i Pijoan, 24 CP 08012 Barcelona i amb l'adreça electrònica mario@equiro.com
a efectes de notificacions.

Finalitat

La formalització en document administratiu del contracte mixt de subministrament i serveis per
a l’execució del "Projecte de museografia didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat".

Antecedents
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1. Objecte

L'objecte del contracte és el subministrament i instal·lació dels equipaments i audiovisuals que
integren el projecte de Museografia del Castell de la Trinitat.
El contracte inclou les prestacions següents:
- Fabricació i subministrament de mobiliari, elements de senyalització, elements escultòrics i
escenogràfics i de maquetes.
- Subministraments d’equipament audiovisual i d’elements d’il·luminació.
- Realització i producció d’audiovisuals.
- Producció de la documentació gràfica, disseny i il·lustracions.
- Instal·lació dels béns subministrats.

2. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques

La Junta de Govern Local, de data 26 de setembre de 2018, va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, pels quals es regirà la contractació del
subministrament i serveis per a «l’Execució del projecte de museografia didàctica a
implementar en el Castell de la Trinitat».

3. Adjudicació

La Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2018, va acordar adjudicar el contracte
mixt de subministrament i serveis per a l’«Execució del Projecte de Museografia didàctica a
implementar en el Castell de la Trinitat», a favor de la UTE EQUIRO BAJABI, per un preu de
489.750,00 €, més 102.847,50 €, en concepte del 21% que fan un total de 592.597,50 €, amb
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un termini d'execució de 4 mesos, sense possibilitat de pròrroga, per se la millor oferta en
relació qualitat preu, d'acord amb els criteris d'adjudicació i per haver acreditat que reuneix
tots els requisits establerts per a la licitació.

4. Garantia

Mitjançant registre d'entrada núm 21227/21.11.2018, el senyor Màrius Roig Balaguer, en
representació de la UTE EQUIRO BAJABI, va sol·licitar constituir la garantia definitiva per un
import de 24.487,50 €, mitjançant la modalitat de retenció en el preu per la qual cosa es
descomptarà del/s primer/s pagament/s que es realitzi/n.

Pactes

Primer. Objecte

El senyor Màrius Roig Balaguer, amb DNI 36980627-P, que actua en representació de la UTE
EQUIRO BAJABI, s’obliga a executar el contracte mixt de subministrament i serveis per a
l’»Execució del Projecte de Museografia didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat»,
d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
descrits en l’antecedent 2 d’aquest document, d’acord amb la seva proposició, els quals
constitueixen llei del contracte a més a més de les disposicions legals vigents, i respon del seu
compliment amb la sol·licitud de retenció de preu per a constituir la garantia del contracte.

Segon. Capacitat de les parts
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Sota la seva responsabilitat, l’adjudicatari declara tenir capacitat per a contractar conforme als
articles 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
(LCSP). Així mateix declara no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar recollides
en l’article 71 de l’esmentada Llei.

Tercer. Preu del contracte

El preu del contracte és de 489.750,00 €, més 102.847,50 € en concepte del 21 % d'IVA, que
fan un total de 592.597,50€.

Quart. Revisió de preus

En el contracte no procedeix la revisió de preus del contracte.

Cinquè. Termini del contracte

El termini d’execució de totes les prestacions incloses en el projecte és de QUATRE (4) mesos.

Inici de l’execució del contracte: Les prestacions contractuals s’iniciaran en la data de
formalització de l’Acta d’inici, acte que es preveu realitzar dins del termini de 10 dies hàbils a
comptar des de la data de formalització del contracte.
Terminis parcials: Les prestacions contractuals es realitzaran en els terminis parcials establerts
en el Pla de Treball presentat pel contractista i aprovat per l’Ajuntament.

Sisè . Execució del contracte i condicions especials d'execució.
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1. Execució del contracte:
El contractista està obligat a complir el contracte amb estricta subjecció al Plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques aprovat per l’òrgan de
contractació, en el termini total fixat per a la seva execució, així com als terminis parcials que
s’haguessin aprovat i a adscriure el personal i els mitjans necessaris per al bon compliment del
contracte.

2. Condicions especials d’execució:
2.a. En l’execució del contracte s’estableixen com obligacions essencials les següents:
- Tenir i mantenir adscrits a l'execució del contracte els tècnics que el contractista s'ha
compromès que conformaran l'equip de treball que com a requisit s'estableix en els plecs els
quals formen part d'aquest contracte, els currículums del qual han estat presentats en la
licitació del contracte i valorats per a la seva adjudicació.

En el supòsit de substitució per qualssevol causa d’aquest personal, haurà de ser substituït
per altre personal tècnic del mateix perfil professional i experiència que el substituït. Una copia
del currículum d’aquest nou personal ho entregarà al director tècnic per a la seva conformitat.
2.b. Són condicions especials d’execució del contracte les següents:
- Tenir subscrita i en vigor durant tota la vigència del contracte una assegurança de
responsabilitat que cobreixi qualsevol responsabilitat civil amb un límit mínim de 600.000€ (siscents mil euros) per sinistre i un sublímit per víctima per la cobertura de RC patronal de
150.000€ (cent cinquanta mil euros).
- Disposar d’un Pla de Seguretat i Salut en el treball que contingui la coordinació empresarial
en prevenció de riscs laborals.
- Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per minimitzar
els impactes que aquesta pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer
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una correcta gestió dels residus i dels embalatges i altres mesures que siguin adients a
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini
d’execució del contracte la documentació acreditativa del seu compliment. En especial, al
començament del contracte el contractista presentarà al Director Tècnic les mesures
mediambientals a implementaren els treballs. Durant l’execució del projecte i en tot cas abans
de la recepció li presentarà els informes de compliment de les condicions mediambientals i de
incidències, en el cas que n’hi hagués hagut.

Setè. Forma de pagament
El preu del contracte s’abonarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs efectivament
realitzats. El Director Tècnic emetrà dins del termini dels 10 primers dies de cada mes la
certificació dels treballs realitzats en el mes anterior, de conformitat amb les medicions i preus
unitaris compresos en el projecte. Aquest pagaments tindran la consideració d’abonaments a
bona compta.
Les factures s’expediran i trametran de forma electrònica, en el format i les condicions
establerts normativament, a través del punt general d’entrada de factures electròniques
habilitat pel servei e.fact del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
El contractista haurà de consignar a la factura la referència comptable 22018003858, les quals
li seran facilitades en el moment de la signatura del contracte i dels codis DIR3 següents:
Òrgan gestor:

L01171523

Oficina comptable: L01171523
Unitat tramitadora: L01171523
Les factures es presentaran dins del termini de 30 dies a comptar des de la data de finalització
del mes objecte de facturació. La demora en la presentació de la factura interromprà el termini
de pagament fins a la seva presentació.
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Presentada la corresponent factura, aquesta haurà d'aprovar-se per l'òrgan competent, prèvia
comprovació de l'efectivitat i conformitat de la prestació del servei del responsable del
contracte, i s’abonarà al contractista dins el termini establert a l’article 198.4 de la LCSP.
Les factures que es presentin sense complir les condicions establertes en la normativa
reguladora de les obligacions de facturació, o que continguin preus per serveis o treballs no
contractats, o sense incloure la referència comptable esmentada, es retornaran al contractista
amb l’advertiment que s’interromp el còmput a efectes de pagament.

Vuitè. Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte.

Novè. Recepció del subministrament i dels treballs objecte del contracte
El contractista, amb una antelació mínima 45 dies hàbils comunicarà per escrit a la Direcció
facultativa la data prevista de la finalització del totes les prestacions del contracte, per a que
dins del mes següent a la finalització es procedeixi a la seva recepció.
La data i hora de recepció la fixarà el tècnic responsable de

l’Unitat encarregada del

seguiment i execució del contracte almenys amb 20 dies d’antelació i la comunicarà a la
Intervenció municipal, a la direcció facultativa i al contractista, estant obligat el contractista a
comparèixer a l’acte de recepció.
En la data i hora fixada es reuniran un tècnic municipal en representació de l'Ajuntament, el
tècnic director de l’obra, l’interventor municipal o un representant si ho hagués designat per a
aquest acte i el contractista acompanyat del seu facultatiu, si ho creu oportú. L’acta de
recepció es signarà electrònicament per tots els assistents.

Desè. Amidament general i certificació final
Rebuts els subministraments i totes les prestacions objecte del contracte es procedirà
seguidament al seu amidament general amb assistència del contractista, formulant-se pel
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director facultatiu, dins del termini d’un mes des de la recepció, l'amidament de les
prestacions realment executades d’acord amb el projecte. A aquest efecte, en l’acta de
recepció el director facultatiu fixarà la data per a l’inici d’aquest amidament, quedant notificant
el contractista per a aquest acte.
El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general
que efectuarà el director dels treballs.
Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació
del replanteig, els replantejos parcials i els amidaments efectuats des de l’inici de l’execució
del contracte, el llibre d’incidències, si n'hi hagués, el d’ordres i quantes altres estimin adients
el director i el contractista.
D’aquest acte s’aixecarà acta per triplicat, que

signaran

el

director

dels

treballs

i

el

contractista, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent-se el tercer pel director
dels treballs a l’òrgan de contractació. Si el contractista no ha assistit a l'amidament,
l’exemplar de l’acta li serà remés pel director.
El resultat de l'amidament es notificarà al contractista per a que en el termini de cinc (5) dies
hàbils manifesti la seva conformitat o els reparaments que consideri adients.
Les reclamacions que consideri adient fer el contractista contra el resultat de l'amidament
general les adreçarà per escrit en el termini de cinc (5) dies hàbils a l’òrgan de contractació per
conducte del director dels treballs, que les aixecarà a aquell amb el seu informe en el termini
de deu (10) dies hàbils.
Sobre la base del resultat de l'amidament general i dins del termini d’un mes, el director dels
treballs redactarà la corresponent relació valorada.
Dins dels deu (10) dies següents a la data de l’acta de l’amidament general, el director dels
treballs expedirà i tramitarà la corresponent certificació final.
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà
d’aprovar la certificació final dels subministraments i treballs executats, que serà abonada al
contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini establert a l’article 198.4 de la
LCSP.
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Onzè. Termini de garantia
El termini de garantia serà de dos anys, a partir de la data de formalització de la recepció dels
bens i prestacions.

Es procedirà a la cancel·lació o la devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació
del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista.

Dotzè. Liquidació del contracte
Finalitzat el termini de garantia del contracte, el tècnic responsable del contracte redactarà un
informe sobre l'estat dels bens subministrats i de la resta de prestacions del contraxte. Si és
favorable, el contractista quedarà rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la
devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament
de les obligacions pendents que resultin de la liquidació, que s’hauran d’abonar a la part
creditora en el termini de seixanta dies (60).
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els bens i/o
treballs efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.

Tretzè. Notificacions i utilització dels mitjans electrònics
D’acord amb la LCSP, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya i la Llei 39/2005, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant
la vigència d’aquest contracte entre les empreses licitadores i contractistes i l’Ajuntament de
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Roses, es realitzaran amb mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, amb els licitadors i
contractistes que tinguin la condició de persona jurídica.

Catorzè. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en els articles 211, 212 i
313 de la LCSP, així com per l’incompliment de les obligacions declarades essencials.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista mitjançant procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del
RGLCAP en què es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes previstos als articles 213 i
313 de la LCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP.
La resolució del contracte per culpa imputable al contractista comportarà la confiscació de la
garantia.

Quincè. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, se signa electrònicament

