
A Ventalló, a la data de les signatures electròniques

REUNITS

D´una part la Sra. M. Remei Costa Reig, amb DNI , Alcaldessa Presidenta 
de l´Ajuntament de Ventalló, amb CIF P1722400G, assistida per la Secretària accidental
de la Corporació, la Sra. Montse Mitjanas Costal, amb DNI , que dóna fe de 
l´acte.

De l´altre part el Sr. José González Baschwitz, amb DNI , en nom i 
representació de l´empresa Taller d Arquitectura i Territori SLP, domiciliada a Barcelona, 
a Rambla Fabra i Puig, núm. 10 (08030),  amb CIF B61831368.

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte de serveis 
per a la redacció del Pla d Ordenació Urbanística de Ventalló.

Aquesta adjudicació va ser aprovada per Decret de l Alcaldia-Presidència núm. 
2022DECR000089, del dia 24 de maig de 2022, segons es desprèn dels següents

ANTECEDENTS

Primer.- El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 1 de desembre de 2021, 
t, del 

contracte de serveis per a la redacció del Pla d , 
tramitació ordinària amb diversos criteris la despesa que 
suposa l'adjudicació del mateix amb càrrec a l aplicació pressupostària 15100/64000 
del pressupost de l exercici 2022.

Segon.- Es va publicar anunci de licitació en el Perfil de contractant de l'òrgan de 
contractació, a fi que els interessats presentessin les seves proposicions. Es s varen 
presentar dues ofertes.

Tercer.- En data 8 d abril de 2022 la Mesa de contractació va realitzar proposta 
d'adjudicació del contracte a favor de Taller d Arquitectura i Territori SLP.

Quart.- Es va requerir al licitador  per tal que procedís a constituir la garantia definitiva 
per un import del 5% del preu ofert, exclòs Taller d Arquitectura i Territori SLP ha 
constituït la garantia definitiva prevista a la clàusula 21ena del PCAP que regeix el 
contracte, d un import de 4.000

LEGISLACIO APLICABLE:

- Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 
sobre Contractació Pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 

-

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial Decreto 1098/2001,

de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

AJUNTAMENT DE
VENTALLÓ

ALT EMPORDÀ



 
 
Per tot això, amb el reconeixement d´ambdues parts de competència i capacitat per a 
formalitzar el present document

ATORGUEN 
 

PRIMER.- El Sr. José González Baschwitz, en representació de l´empresa Taller 
d Arquitectura i Territori SLP es compromet a realitzar la redacció del Pla d
Urbanística de Ventalló, d´acord amb els Plecs de Clàusules Administratives Particulars 
i de Prescripcions Tècniques que figuren en l´expedient que accepta incondicionalment 
i sense reserves mitjançant la seva signatura en aquest acte. 
 
SEGON.- 80.000,00 euros, més 16.800,00 
euros . És a dir el total del preu d adjudicació 
és de 96.800,00 euros. 
 
TERCER.- Els treballs adjudicats es realitzaran
consta en la proposta econòmica presentada (annex II) i en la documentació tècnica 

al públic; proposta de 

mitjans propis, de les bases del planejament vigent que resulti necessari per a elaborar 
els documents tècnics). S incorpora com a document contractual el cronograma inclòs 
en la proposta de programa de treball, participació i coordinació com a ANNEX I. 
 
QUART.- El Sr. José González Baschwitz, en representació de l´empresa Taller 
d  mostra la seva conformitat els Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que és document contractual 
(ANNEXOS II i III), signant-lo en aquest acte i se sotmet, per tot el que no hi hagi 
establert en aquest document, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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 -LCSP 2017;  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 
en tot el que no s´oposi a la Llei 9/2017; supletòriament s´han d´aplicar les restants 
normes de dret administratiu i, quan no n´hi hagi, les normes de dret privat. 
 
 

 

 

 

M. Remei Costa Reig         José González Baschwitz   
Alcaldessa Presidenta      Taller d   
de l Ajuntament de Ventalló 
 
 
 
 
 
 
 
Montse Mitjanas Costal 
Secretària acctal. de l Ajuntament de Ventalló 
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