A Lliçà d’Amunt, 18 de juny de 2019
REUNITS
D’una part el senyor Ignasi Simón Ortoll, Alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt,
assistit per la Secretària accidental de la Corporació, senyora Gemma Navarro i
Medialdea, que dóna fe de l’acte.
I d’altra, el senyor Josep Maria Pi Boquet, major d’edat, amb Document Nacional
d’Identitat número 38.776.401-B.
INTERVENEN
El senyor Ignasi Simón Ortoll, Alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en el seu nom
i representació.
El senyor Josep Maria Pi Boquet, en nom i representació com gerent de l’empresa
ELECTRICITAT BOQUET SL, amb CIF número B-62145503, segons escriptura
pública autoritzada davant Notari Sr. Alfonso Rodríguez Díez, en data 5 de gener de
2000, protocol número 52, i domicili al carrer Batista i Roca, número 5-7 baixos de
Mataró.
EXPOSEN
I. -Que per acord de la Junta de Govern Local del dia 11 de febrer de 2019 va aprovar
l’expedient per la contractació del subministrament i instal·lació de 585 noves
lluminàries amb tecnologia LED en substitució de lluminàries al barri de Ca l’Artigues
de Lliçà d’Amunt, així com els Plecs de clàusules administratives i tècniques
particulars, i es va autoritzar la despesa corresponent.
II.- Que el pressupost de licitació era de 193.126 euros IVA exclòs.
III.- Que el servei es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17 1650 63300
del vigent pressupost municipal.
Que el pressupost d’adjudicació és de 146.561 euros més IVA.
III.- Que el procediment de contractació es l’obert, de conformitat al que s’estableix a
l’article 131 de la Llei de contractes del sector públic, publicant-se la convocatòria al
perfil del contractant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
IV.- Que la Mesa de contractació, en sessió del dia 6 de maig de 2019, va proposar
l’adjudicació del contracte a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL i va acordar
requerir-li per constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació.
L’adjudicatari ha aportat els documents necessaris i ha constituït la garantia definitiva
tal com acrediten la Carta de pagament amb número d’operació 32019000658, per
import de 7.328’05 euros.

V.- Per acord de la Junta de Govern Local del dia 24 de maig de 2019, es va procedir
a l’adjudicació del contracte que va ser notificada als licitadors i feta pública al perfil del
contractant.
Que en la seva virtut ambdues parts resolen celebrar el present contracte de serveis,
de conformitat a les següents:
CLÀUSULES
Primera: El senyor Josep Maria Pi Boquet, en nom i representació de l’empresa
ELECTRICITAT BOQUET SL, es compromet a realitzar el subministrament i
instal·lació de 585 noves lluminàries amb tecnologia LED en substitució de lluminàries
al barri de Ca l’Artigues de Lliçà d’Amunt de conformitat al Plec de Clàusules
administratives i tècniques particulars i l’oferta adjudicada que regeix el contracte,
document contractual que accepta plenament.
Segona: El preu del contracte és de 146.561 euros, IVA exclòs.
El contractista expedirà la corresponent certificació dels treballs executats durant el
mes anterior. L’import de la certificació inclourà el detall de les lluminàries instal·lades
amb el vist i plau dels Serveis Tècnics Municipals, i sempre que dutes a terme les
comprovacions pertinents, la distribució lumínica sigui l’ofertada i els preus els fixats a
l’oferta.
El contractista acompanyarà per cada certificació, simultàniament o de forma
independent una factura en la que figuri de forma separada l’IVA repercutit. El
pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en els terminis establerts a
l’article 198.4 de la Llei de contractes del sector públic. La factura s’ha de presentar
electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Tercera: L’execució del contracte tindrà una durada de 4 mesos.
Quarta: El contractista estarà obligat, en relació a tot al personal, a complir amb totes
les obligacions referents a la Seguretat Social i Hisenda, en la forma prevista en les
lleis i altres disposicions vigents.
Cinquena: El contracte no podrà ser modificat.
Sisena: El contractista estarà obligat a guardar confidencialitat de les dades que
conegui com a conseqüència de l’execució del contracte durant un termini de cinc anys
de conformitat al que s’estableix a l’article 133.2 de la Llei de contractes de sector
públic.
I per a que així consti, i als efectes del que s’estableix en la vigent legislació, ambdues
parts signen el present document per duplicat.
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