AJUNTAMENT DE COLOMERS

CONTRACTE
Exp. PRE082/19/01564 del Pla Únic d’Obres i Serveis 2020-2024 “Renovació dels
serveis de sanejament, la xarxa d’abastament d’aigua i previsió d’enllumenat
públic al carrer Comerç de Colomers”
A Colomers, a 29 de juliol del 2021.
REUNITS
D’una part, l’Il·ltre. Sr. JOSEP MANEL LÓPEZ I GIFREU, Alcalde de l’AJUNTAMENT
DE COLOMERS, actuant en nom i representació del mateix, elegit en sessió constitutiva
pel Ple extraordinari de data 15/06/2019.
I de l’altra, el Sr. JOSEP SERRA VILA, amb DNI núm. 40259880J, en nom i
representació de l’empresa SALVADOR SERRA, S.A., de la qual actua en qualitat de
administrador, segons escriptura pública atorgada davant el Notari de Banyoles, senyor
Pelayo García de Ceca Benito, en data 8/9/2016 i número de protocol 800/2016, amb
CIF A17033473 domiciliada a Porqueres, Carretera de Pujals, s/n, segons consta
acreditat a l'expedient administratiu que empara la present contractació.
El Sr. Josep Manuel López Gifreu actua en representació de l’Ajuntament de Colomers
segons li atribueix l'article 21 apartat ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per a la modernització del govern local; l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
expressament per a l'atorgament d'aquest acte, l’apartat 1 de l'article 41 i l’11 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986; i és assistit del Secretari Sr. Francesc Adroer Pellicer, qui dona
fe del present contracte.
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Prèvia manifestació expressa del senyor Josep Serra Vila de la subsistència al seu favor
de les facultats de representació i la capacitat necessàries per a l’atorgament d’aquest
contracte i per a obligar-se en nom de SALVADOR SERRA, S.A., els compareixents es
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a atorgar aquest document i
manifesten la seva voluntat de formalitzar el contracte d’obres “Renovació dels serveis
de sanejament, la xarxa d’abastament d’aigua i previsió d’enllumenat públic al carrer
Comerç de Colomers”

Antecedents
Primer.- El Decret d’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2020 va resoldre iniciar els tràmits
d’adjudicació de l’obra titulada: “Renovació dels serveis de sanejament, la xarxa
d’abastament d’aigua i previsió d’enllumenat públic al carrer Comerç de Colomers”,
mitjançant procediment obert simplificat sumari, de tramitació abreujada.
El Ple de data 25 de febrer de 2021 va aprovar el projecte de l’obra esmentada i el Ple
de 27 de maig de 2021 va aprovar el Plec de les condicions administratives particulars,
les quals, juntament amb el projecte tècnic i els propis termes de la proposta de
l’adjudicatari, regeixen aquesta contractació. La contractació de la despesa que es derivi
d’aquest contracte serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 01 1532 61900.
Segon.- En data 1 de juliol de 2021 va tenir lloc l’obertura de sobres després de publicitar
la licitació de les obres a través de la plataforma de contractes del sector públic, segons
consta en l’acta de la mesa de contractació corresponent.
Tercer.- El Decret d’Alcaldia de data 12 de juliol de 2021 va aprovar l’adjudicació a la
millor proposició, després de que l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Colomers
informés sobre el resultat de la licitació en procediment obert simplificat sumari de
tramitació abreujada, de l’obra titulada:
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“Renovació dels serveis de sanejament, la xarxa d’abastament d’aigua i previsió
d’enllumenat públic al carrer Comerç de Colomers”, a favor de l’empresa SALVADOR
SERRA, S.A., havent presentat una oferta per executar les obres per un import total de
cinquanta-vuit mil nou-cents Euros (58.900,00.-€, IVA no inclòs) amb la repercussió de
la quantitat de 12.369,00 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de setanta-un mil doscents seixanta-nou Euros (71.269,00.-€ IVA inclòs),, d’acord amb les millores que
consten a l’oferta variant presentada.
Quart.- S'adjunten a aquest document:
1) Còpia confrontada de la proposta de l’empresa adjudicatària.
2) Projecte de l’obra, signat electrònicament.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
contracte, d’acord amb els següents,

Pactes

Primer.- L’Ajuntament de Colomers, per mitjà del seu Alcalde-President, Josep Manuel
López Gifreu, formalitza amb Josep Serra Vila, amb DNI núm. 40259880J, en
representació de l’empresa SALVADOR SERRA, S.A., amb CIF núm. A17033473, el
contracte d’obres “Renovació dels serveis de sanejament, la xarxa d’abastament d’aigua
i previsió d’enllumenat públic al carrer Comerç de Colomers”, amb estricta subjecció al
plec de condicions particulars, el projecte d’obra, als termes de la proposta de
l’adjudicatària, tot el qual, com llei fonamental del contracte, declara expressament
conèixer i acceptar el representant de la societat adjudicatària, i així ho ratifica amb la
signatura d’aquest document i els annexos que s’hi adjunten.
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Segon.- L'entitat adjudicatària s’obliga a executar l’obra de referència en un termini de
dos mesos (2) mesos a comptar des de la data de l’acta de comprovació del replanteig
de l’obra, quedant adscrit a l’execució del contracte el Sr. JOSEP BESALÚ ARMENGOL,
amb DNI: 40286768Z; com a delegat d’obra, el Sr. JESÚS AGUIRRE SEGALES, amb
DNI: 47805553F; com a Cap d’obra, el Sr. LLUÍS AMETLLER HOSTECH, i la Sra. ANNA
SERRA CASELLAS, amb DNI: 77914070Y, com a responsable de seguretat i salut.

El preu del contracte és de cinquanta-vuit mil nou-cents Euros (58.900,00.-€, IVA no
inclòs) amb la repercussió de la quantitat de 12.369,00 € en concepte d’IVA, totalitzant
l’import de setanta-un mil dos-cents seixanta-nou Euros (71.269,00.-€ IVA inclòs),,
d’acord amb les millores que consten a l’oferta variant presentada.

Tercer.- La forma d’abonament a l’empresa contractista serà l’establerta en el plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. El pagament a l’empresa
contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida i d’acord amb la
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en els articles 198 i 243 de
la LCSP.

Quart.- La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen
els articles 210 i 243 de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.
Cinquè.- El contracte només es podrà modificar per les causes legalment establertes a
l’article 205 i següents de la LCSP.
Sisè.- Les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
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a) 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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.

Setè.- L’empresa contractista s’obliga a complir durant tot el període d’execució del
contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.
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Vuitè.- Ambdós contractants se sotmeten expressament als preceptes de jurisdicció i de
procediment establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.

Com a prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest contracte.

L’Alcalde,

Sr.Josep Manuel López Gifreu
En representació de
L’Ajuntament de Colomers
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En dono fe,
El Secretari,

Sr. Francesc Adroer Pellicer
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Sr. Josep Serra Vila
En representació de
Salvador Serra, S.A.
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