A Puiggròs a 13 de gener de 2021
D'una part, la senyora Montserrat Ruiz Iglesia, amb DNI 78086098V, alcaldessa de
l’Ajuntament de Puiggròs, en nom i representació del mateix, assistit per la senyora
Dolors Falguera Vidal, secretaria interventora del SAT del Consell Comarcal de les
Garrigues a l’Ajuntament de Puiggròs.
D’altra part, el senyor Luis Cerbino Povea amb NIF 40298786A, en representació de
l’empresa ELECNOR S.A., amb CIF núm. A48027056 i correu electrònic
licitacions_distribucio@elecnor.es.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte:
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE
PUIGGRÒS
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45316100
Pressupost base de licitació IVA exclòs:130.215,04€ IVA%: 27.345,16€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 157.760,20 €
Durada de l'execució: 4 MESOS
El ple de la corporació en data 11 de gener de 2021 va adjudicar les obres titulades
“Reforma de l’enllumenat públic del municipi de Puiggròs”, a l’empresa ELECNOR,
S.A.
ANTECEDENTS
Per acord de ple de data 9 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Puiggròs va aprovar
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert tramitació ordinària del
contracte d’obres titulat “Reforma de l’enllumenat públic del municipi de Puiggròs”,
convocant la seva licitació, així com el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions de la present contractació.
Després de la tramitació de l’expedient de contractació, el ple de data 11 de gener de
2021 ha aprovat l’adjudicació a favor de l’empresa ELECNOR, S.A. amb CIF
A48027056 per la quantitat de 91.654,99 € més 19.247,55 € d’IVA, amb un total de
110.902,53 € i un termini d’execució de 4 mesos.
L’adjudicatari, en data 5 de gener de 2021 va constituir la garantia definitiva amb la
presentació a l’Ajuntament de Puiggròs d’un certificat d’assegurança de caució núm.
62721317 de l’empresa AXA SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA.

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte
actual, ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.
L’empresa ELECNOR S.A. es compromet a la realització de l’obra “Reforma de
l’enllumenat públic del municipi de Puiggròs”, amb estricta subjecció al plec de
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i el projecte
executiu que serveix de base al present contracte, que figuren a l’expedient,
documents contractuals que l’empresa accepta incondicionalment.
SEGONA.
El preu del contracte IVA inclòs, és de 110.902,53 €, que es faran efectius pels imports
que correspongui d’acord a les certificacions que expedeixi el director de l’obra, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 450 / 619.01 del pressupost de l’exercici 2021.
TERCERA.
És tindran en compte les millores que l’empresa va presentar en la seva proposta, i
tota la resta de propostes que l’empresa va oferir en l’Annex 2 i que es van valorar
com a criteris sotmesos a judici da valor.
QUARTA.
El termini d’execució és de 4 mesos, comptats de l’endemà de la formalització de l'acte
de comprovació del replanteig.
CINQUENA.
El termini de garantia serà el previst en el Plec de Clàusules administratives
particulars, durant el qual s’ha de mantenir la fiança definitiva, al qual s’haurà d’afegir 2
anys més, d’acord a la proposta de millores presentada per l’empresa.
SISENA.
Abans de l’inici de les obres, el contractista presentarà a l’Administració el Pla de
Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord
amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
SETENA.
L’execució del contracte començarà amb l’acte de comprovació del replanteig que es
realitzarà en el termini màxim d’un mes des de la data de formalització del contracte, i

un cop aprovat el Pla de Seguretat presentat per l’empresa adjudicatària.
VUITENA.Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l’establert en el Plec de condicions tècniques i administratives i
pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, el 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, i el Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en
vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el
que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
En contracte actual s’estén en dos exemplars i a un únic efecte.
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