
 

on_ 
  

_ 
A Bellaterra, a 19 de desembre de 2017 

_ 
  

_ 
REUNITS 

_ 

_ 
D'UNA PART 

_ 
En Ramon Andreu Atik, en qualitat de President de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra, segons nomenament efectuat per la Junta de 
Veïns de data 13 de juny de 2015. 

_ 
I D'ALTRA PART 

_ 
En Carles Rocamora Maristany, major d'edat, amb DNI nº 46627396W, 

expedit el dia, actuant en qualitat d’administrador únic de GARDEN 
ROCAMORA, amb NIF A59072884, amb domicili al carrer Llaceras, 12, 08172 
de Sant Cugat del Vallès. 

_ 
Reconeixent-se ambdues parts respectivament competència i capacitat legal 

suficients, convenen subscriure el present contracte administratiu, els 
antecedents administratius i clàusules són: 

_  

_ 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

_  

_ 
PRIMER.- El plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques va ser aprovat per acord de la Junta de Veïns en sessió ordinària de 
data 13 de juliol de 2017. 

__ 
SEGON.- La despesa d'aquest contracte s'imputarà amb càrrec a l'aplicació 



pressupostària 334 22798. 

__ 
TERCER.- L'adjudicació d'aquest contracte es va acordar per acord de la 

Junta de Veïns de data 1 de desembre de 2017. 

_ 
  

_ 
CLÀUSULES DEL CONTRACTE 

_ 

_ 
PRIMERA.- En Carles Rocamora Maristany es compromet, amb estricta 

subjecció al plec de clàusules administratives particulars que li són d'aplicació, 
a realitzar el servei de manteniment de la via pública, dels parcs i jardins 
públics de Bellaterra i dels edificis públics adscrits a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bellaterra, així com l’assistència a l’organització dels actes 
i esdeveniments públics de l’entitat. 

_ 
SEGONA.- El preu d'aquest contracte és de tres cents onze mil sis cents 

setanta dos euros (311.672.- €) sense IVA. 
 
L’abonament mensual es realitzarà entre el 25 i 30 de cada mes, prèvia 

presentació de la factura. 

_ 
TERCERA.- El termini de durada del contracte és de quatre anys. 

_ 
QUARTA.- Per respondre del compliment de les obligacions derivades del 

present contracte, aquells que presentin les ofertes econòmicament més 
avantatjoses en les licitacions dels contractes que celebrin les Administracions 
Públiques hauran de constituir a disposició de l'òrgan de contractació una 
garantia definitiva per import del 5 per 100 de l'import d'adjudicació del 
contracte amb exclusió de l'IVA, el resguard del qual s'uneix al present com 
annex nº 1. 

_ 
CINQUENA.- El contractista presta la seva conformitat al plec de clàusules 

administratives particulars que regeix aquest contracte, que s'uneix com a 
annex nº 2, i ambdues parts se sotmeten, per quant no es trobi en ell establert, 
al  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, al Reglament General  de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, i a la resta de disposicions reglamentàries 
de desenvolupament, a les dictades per la Comunitat Autònoma de Catalunya, 
en el marc de les seves respectives competències, i supletòriament, a la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

_ 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució 

i efectes d'aquesta, seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords del 



qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius, podent 
ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els va 
dictar, o ser impugnat mitjançant recurs contenciós administratiu, conforme a 
allò disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció dita. 

_ 
Per a la deguda constància de tot allò convingut se signa aquest contracte al 

lloc i data al principi esmentats. Dono fe. La Secretària-Interventora. 
 
 
El President,                                                      GARDEN ROCAMORA 
Ramon Andreu Atik                                            Carles Rocamora Maristany 

 

      ED 


