R/N:02/FFR/pa (exp. núm. 2018/1761)

Figueres, a la data de la signatura electrònica
REUNITS
D’una part, la Sra. Montserrat Mindan i Cortada, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, amb DNI núm.
, assistida pel secretari de la corporació, Sr. Francisco
Luis Muñoz Cameo, amb DNI núm.
, que dóna fe de l’acte, en la seva condició de
fedatari públic.
De l’altra part, el Sr. Pere Serra Vila, amb DNI núm.
notificacions a Porqueres (17834), ctra. de Pujals, s/n.

, amb domicili a efectes de

ACTUEN
La presidenta, en nom i representació del Consell Comarcal.
El Sr. Pere Serra Vila, en nom i representació de l’empresa SALVADOR SERRA SA, amb CIF
núm. A17033473, segons les dades que consten en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores.
Es reconeixen mútuament capacitat legal per obligar-se i
MANIFESTEN
1.- Que la Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de data 18 de desembre de
2018, va aprovar l’expedient de contractació de l’obra de construcció d’un accés per a
vianants i espai viari, desviament trànsit de vehicles amb aparcament, a l’entorn del
monestir de Sant Miquel de Fluvià, inclosa en l’operació de conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en el marc del PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6; va aprovar el plec de clàusules
administratives reguladors de la contractació de l’obra esmentada i va disposar convocar
la licitació per procediment obert simplificat.
2.- Que el contracte de l’obra esmentada està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea,en el marc del Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.
3.- Que la Junta de Govern, en sessió de data 12 de març de 2019, va adjudicar el
contracte de l’obra a favor de l’empresa SALVADOR SERRA SA, amb CIF núm. A17033473,
per un import de 60.400,00€, IVA exclòs, que més 12.684,00€ en concepte d’IVA, fan un
total de 73.084,00€.

4.- Que l’empresa SALVADOR SERRA SA ha constituït la garantia definitiva, per import de
3.020,00€, segons carta de pagament núm. 320190001203, de data 25 de febrer de 2019.
I ambdues parts convenen, en qualitat d'Administració contractant i empresa adjudicatària, el
present contracte administratiu i el formalitzen en document administratiu, d'acord amb les
següents:
CLÀUSULES
1.-L’empresa SALVADOR SERRA SA es compromet a l’execució del contracte de l’obra de
construcció d’un accés per a vianants i espai viari, desviament trànsit de vehicles amb
aparcament, a l’entorn del monestir de Sant Miquel de Fluvià, inclosa dins l’operació de
conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà, en
el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 6, d’acord amb el projecte
aprovat i amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules administratives
particulars, document contractual que accepta plenament, de la qual cosa en deixa
constància, signant-lo en aquest acte, en prova de la seva conformitat.
2.- El preu del contracte és de seixanta mil quatre-cents euros (60.400,00€), IVA exclòs, que
més 12.684,00€, en concepte d’IVA (21%), fan un total de 73.084,00€.
3.- El pagament del preu es farà en la forma que s'estableix a la clàusula vint-i-sisena del
plec de clàusules administratives particulars.
4.- La durada del contracte serà de quatre mesos a comptar des de l’acta de comprovació del
replanteig.
5.- L’empresa adjudicatària presentarà en el termini de 30 dies a comptar des de la
formalització del contracte el programa de treball.
6.- D’acord amb la clàusula vint-i-vuitena del plec de clàusules administratives particulars
l’empresa adjudicatària haurà de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació
i comunicació regulades a l’annex XII, apartat 2.2. del Reglament de la Unió Europea
1303/2013, pel qual es regulen les responsabilitats dels beneficiaris en relació a les mesures
d’informació i comunicació destinades al públic.
7.- El present contracte té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i
desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de les parts a
la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
8.- El contractista, en tot allò no previst en els plecs de condicions tècniques i de clàusules
particulars que regeixen el contracte, se sotmet als preceptes de la Llei 9/2017,de 8 de
novembre, de contractes del sector públic i de la resta de normativa a què es fa esment a la
clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars.

9.- Ambdues parts, assabentades del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, accepten la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a
l’àrea d’Informàtica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE), que es conservaran en la
mateixa amb caràcter confidencial, sens perjudici de les remissions d’obligat compliment.
I per a la deguda constància de tot allò convingut, signen aquest contracte en duplicat
exemplar, a la data de la signatura electrònica. En dono fe.

Monterrat Mindan Cortada
Presidenta del CCAE
El secretari,

Francisco Luis Muñoz Cameo

Pere Serra Vila
SALVADOR SERRA SA

