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DOCUMENT

1.- CARLES BOU (R: B08870503), 16/12/2020 16:29
2.- NOEMI BASTIAS CODINA (TCAT) (Alcaldessa), 17/12/2020 13:45
3.- Maria Teresa Cunillera Girona (TCAT) (Secretària - Interventora), 17/12/2020 14:36

Viladrau, 14 de desembre de 2020

REUNITS
D’una part, la Sra. NOEMI BASTIAS CODINA, actuant en nom i representació, com a
Alcaldessa- Presidenta de la Corporació, de l’AJUNTAMENT DE VILADRAU, amb
domicili a 17406- Viladrau, carrer Balcells i Morató, núm. 3, i amb el CIF P1723400F.
De l’altra, el Sr. CARLES BOU CARALT, amb el DNI 33937787E, en qualitat de
representant OBRES I PAVIMENTS BOU SL, amb CIF B08870503, domiciliada a
Calldetenes, carrer Pirineu, número 4.

EXPOSEN
1.- Que per Decret d’Alcaldia número 282 de 5/11/2020 es va aprovar l’expedient de
contractació de les obres de reforma i adequació dels vestidors femení i masculí de les
piscines municipals de Viladrau mitjançant el procediment obert simplificat amb pluralitat
de criteris d’adjudicació.
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2.- Que una vegada instruït el procediment, per Decret d’Alcaldia núm. 313 de data
10/12/2020 es va adjudicar el contracte a l’empresa compareixent.
Per la qual cosa, els reunits
ATORGUEN
ÚNIC.- Que l’empresa OBRES I PAVIMENTS BOU SL s’obliga a realitzar l’execució de
les obres del projecte de reforma i adequació dels vestidors femení i masculí de les
piscines municipals de Viladrau per un import de 79.990,00 euros (setanta-nou mil,
nou-cents noranta euros) més iva, el que correspon amb un total de 96.787,90
euros (noranta-sis mil, set-cents vuitanta-set euros amb noranta cèntims) de
conformitat amb el Projecte d’obra aprovat i amb el Plec de clàusules administratives
particulars, als que es remeten i es donen per reproduïts, i l’oferta del contractista, tot el
qual consta a l’expedient, i tot el qual constitueix contingut contractual.
Així ho atorguen, fets els advertiments de la llei, en especial els que es refereixen al
compliment de les normes en matèria de contractació administrativa, i llegit el present
contracte, els atorgants el ratifiquen i el signen davant meu, la Secretària, que en dono
fe.
L’Alcaldessa

La Secretària
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El contractista
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