AJUNTAMENT
DE
JOSA I TUIXÉN

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES RELATIU A
“INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE DRENATGE DEL CAMÍ
MUNICIPAL DE L’ARP”

A Tuixent, a la data de la signatura electrònica

ES REUNEIXEN:

D’una part, l’Ilma. Sra. MARTA POCH MASSEGÚ, Alcaldessa-presidenta de
l’Ajuntament de Josa i Tuixén, en nom i representació d’aquest.
I de l’altra, el Sr. JOSEP ESCARRÉ SALA, en nom i representació de l’empresa
CONSTRUCTORA AUXILIAR D’OBRA PÚBLICA, SL (CAOPSA, SL), amb NIF
B25048323 el qual manifesta tenir plena capacitat per contractar i que no es troba en
cap de les causes d'incompatibilitat ni d’incapacitat, d’acord amb la legislació
aplicable.
Es reconeixen ambdues parts capacitat legal suficient per a l’atorgament del present
contracte i lliurement,

EXPOSEN:
1.1. En data 21 de març de 2019, per acord de Ple, s’inicia el procediment de
contractació de l’obra “Instal·lació d’un sistema de drenatge del camí municipal de
l’Arp” i s’aprova el Plec de clàusules administratives que ha de regir la licitació.
1.2. En data 5 d’abril de 2019 es publica l’anunci de licitació” a través de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.

1.3. En data 6 de maig de 2019 a les 23:59 hores finalitzava el termini per a
presentació d’ofertes a través de l’eina Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, havent-se rebut en aquesta data 2 ofertes, una
de les quals va ser exclosa per manca de documentació aportada.
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1.4. Reunida la Mesa de Contractació els dies 9 de maig i 4 de juny de 2019, vistes
les proposicions i les millores presentades, vistos els informes realitzats pels Serveis
Tècnics de la Diputació de Lleida i vista la proposta d’adjudicació, es va dictaminar
que l’oferta més avantatjosa era la presentada per l’empresa CAOPSA, SL.
1.5. En data 26 de juliol de 2019 per Decret d’Alcaldia 31/2019, s’aprova la
classificació i es realitza el requeriment al licitador amb l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a que acrediti que han constituït la garantia definitiva (5%) per un
import de 3.525,71 €, aportin els certificats d’estar al corrent de la Seguretat
Social i del compliment de les obligacions tributàries.
1.7. En data 1 d’agost de 2019 el licitador presenta la garantia definitiva per un import
3.525,71 € i ha aportat els certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del
compliment de les obligacions tributàries.
1.8. En data 1 d’agost de 2019 per acord de Ple s’acorda adjudicar el contracte
“Instal·lació d’un sistema de drenatge del camí municipal de l’Arp” a l’empresa
licitadora Constructora Auxiliar d’Obra Pública, SL pel preu de 70.514,29 euros
(IVA no inclòs) + MILLORES ADDICIONALS SEGONS OFERTA PRESENTADA.
Per tot això, i en compliment del plec de condicions del contracte, ambdues parts
procedeixen a formalitzar-lo mitjançant aquest document i
PACTEN:
PRIMER.- L’Ajuntament de Josa i Tuixén adjudica el contracte d’obres a
CONSTRUCTORA AUXILIAR D’OBRA PÚBLICA, SL amb NIF B25048323 per un
import de per un preu de contracte de 70.514,29 euros (IVA no inclòs) + MILLORES
ADDICIONALS SEGONS OFERTA PRESENTADA, amb el següent desglossament:

Tipus
d'IVA
(21 %)

Preu sense IVA
Pressupost execució material + despeses
generals + benefici industrial).
Import IVA

Import total del contracte

70.514,29
€
14.808,00
€

(1)

85.322,29
€

(1) + (2)

(2)
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SEGON.- L’empresa CAOPSA, SL, es compromet a portar a terme les següents
millores addicionals, sense cap cost addicional per a l’Ajuntament, les quals es
detallen en l’oferta presentada:
Garanties i manteniments:
Ampliació del termini de garantia d’1 any i 3 mesos pel que fa obra civil
i instal·lacions.
Manteniment preventiu i correctiu de tota l’obra durant 1 any i 3 mesos.
Millora tècnica:
Piconatge de la pedra que pot sorgir en l’obertura de la rasa.
Conduïment d’aigües de drenatges en punts concrets.

TERCER.- L’empresa CAOPSA, SL, com a adjudicatària del contracte, ha d'executar
l'obra amb subjecció al projecte aprovat, el plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques i la resta de documentació que integra
la memòria.

QUART.- El termini d’execució del contracte es fixa en 2 mesos com a màxim,
comptats des del dia següent al de la signatura de l'acta de comprovació del
replanteig.

CINQUÈ.- El termini de garantia total és de 27 mesos, comptat des de la recepció
de les obres.

SISÈ.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin
en el desenvolupament d'aquest contracte, seran recurribles per l’adjudicatari en
defensa dels seus drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa
administrativa de Lleida.
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I, com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest document en format
electrònic, el qual també signa el secretari – interventor de l’Ajuntament, el Sr. Guillem
Molera Calvés, que dóna fe de l'atorgament.
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