FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES “ARRANJAMENT DE LA
PISCINA MUNICIPAL I EL SEU ENTORN”
REUNITS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de l'Espluga de Francolí. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 26C2C5D9B03A460FB419D0CCE729C953 i data d'emissió 27/05/2022 a les 13:14:43

En la data en que costa a les respectives signatures electròniques, i amb la
fiscalització del Secretari-Interventor de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí,
Aitor Alonso Jaime, actuen:

D’una banda, el Sr. Josep M Vidal Minguella, alcalde de l’Ajuntament de l’Espluga
de Francolí, qui actua en aquest acte en nom, representació i interès de
l’ajuntament, d’ara endavant l’adjudicador.

I de l’altra, el Sr. Daniel Asensio Vidal amb DNI 39882094W, actuant en representació
de la societat mercantil CONSTRUCCIONES ASENSIO SL, amb NIF B43063577 d’ara
endavant l’adjudicatari.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar
en les respectives qualitats en què actuen i de comú acord,

MANIFESTEN
Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2022 es va aprovar
l’expedient de contractació de l’obra “Arranjament de la piscina municipal i el seu
entorn”.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2022 es va aprovar
l’adjudicació del contracte per l’execució de les obres “Arranjament de la piscina
municipal i el seu entorn”, a favor de la societat mercantil CONSTRUCCIONES
ASENSIO SL, per un import de 209.743,80 euros més 44.046,19 en concepte
d’Impost sobre el valor afegit (IVA), amb càrrec a la partida del pressupost
municipal número 2022-01-342-61908.

D’acord amb l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, les parts contractants formalitzen el present contracte en base a les
següents

CLÀUSULES
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
PER:
** DANIEL ASENSIO (R: B43063577) el dia 26/05/2022 a les 12:13:53, Josep Maria Vidal Minguella - DNI ** (SIG) el dia 26/05/2022 a les 12:18:28
i Aitor Alonso Jaime - DNI ** (SIG) el dia 26/05/2022 a les 12:36:55

PRIMERA.- El Sr. Daniel Asensio Vidal, que actua en representació de la societat
mercantil CONSTRUCCIONES ASENSIO SL qui s’obliga a la prestació de les obres
“ARRANJAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL I EL SEU ENTORN”, d’acord amb el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques que
s’incorporen com a document annex al present contracte.
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SEGONA.- El preu del contracte és de 253.790,00 euros, IVA inclòs.
TERCERA.- El termini de garantia es fixa en 12 mesos segons el Plec de Clàusules
Administratives Particulars del procediment, a comptar des de la data de recepció
de les obres.

QUARTA.- La durada de l’obra és de 1 MES I MIG, a comptar de l’endemà de la
data de l’acta de replanteig de l’actuació. Es va proposar una reducció del termini
d’execució de quatre setmanes.

CINQUENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que
es dictin en el seu desenvolupament, seran impugnables per l’adjudicatari en
defensa dels seus drets, o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció
contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, les part el signen
L’Alcalde

L’adjudicatari

Josep M Vidal Minguella.

Daniel Asensio Vidal

El Secretari-Interventor
Aitor Alonso Jaime

Plaça de la Vila, 1
43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona
T. 977 87 02 27 - 977 87 00 05
espluga@esplugadefrancoli.cat
· esplugadefrancoli.cat
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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