CONTRACTE CONTRACTE D'OBRES INCLOSES EN EL “PROJECTE
CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL
GRUP CENTCELLES” (EXP. 2431/2018).
Constantí, a data de la signatura electrònica
REUNITS
D’una banda, el Sr. Óscar Sánchez Ibarra, alcalde de l’Ajuntament de
Constantí, el qual actua en aquest acte en nom, representació i interès de
l’Ajuntament, d’ara en endavat l’adjudicant,
I d’altra banda, el Sr. Emili Giralt Via, amb domicili al carrer Barcelona, 67,
Edifici Cronos I, de Salou (Tarragona), el qual actua en nom i representació
de l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. i
NIF A08146367 la personalitat de la qual ha quedat degudament acreditada
en l’expedient administratiu; d’ara en endavant l’adjudicatari,
Compareix el Sr. Ignacio Río Santos, Secretari de l’Ajuntament de Constantí,
per tal de donar fe de la signatura del present contracte.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a
contractar en les respectives qualitats en què actuen i de comú acord.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del contracte
d'adjudicació de les obres incloses en el “Projecte constructiu de renovació de
la xarxa d’aigua potable del grup Centcelles”.
Aquesta adjudicació va ser aprovada per acord de Junta de Govern Local de
data 25 d’abril de 2019, segons es desprèn dels següents
ANTECEDENTS
PRIMER. Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2019
es va aprovar iniciar l’expedient administratiu de contractació de les obres de
renovació de la xarxa d’aigua potable del Grup Centcelles del municipi de
Constantí mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària i amb
dos lots.
SEGON. Per Acord de la Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2019, es
van adjudicar los dos lots de l’obra de renovació de la xarxa d’aigua potable
del Grup Centcelles del municipi de Constantí, a favor de l’entitat Sorea,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U.
I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el
present contracte de serveis, ho formalitzen en aquest document
administratiu, conformement a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- El Sr. Emili Giralt Via, en nom i representació de l’empresa Sorea,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U., s’obliga a l’execució
del contracte de les obres incloses en el “Projecte constructiu de renovació de
la xarxa d’aigua potable del grup Centcelles” d’acord amb el Plec de Clàusules
Administratives i tècniques, que figuren a l’expedient, documents contractuals
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que accepta incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa
constància signat en aquest acte la seva conformitat en ell.
SEGONA.- L’import total del contracte és de 270.589,79 euros, desglossat en
els següents lots:

-

Lot 1: Correspon a la zona de la Plaça Federico García Lorca, per un
import de 106.607,60€, més 22.387,60€ en concepte d'IVA.

-

Lot 2: Correspon a la zona de la Plaça Juan Ramón Jiménez, per un
import de 117.020,32€, més 24.574,27€ en concepte d'IVA.

TERCERA.- El termini d’execució de cada lot és de sis mesos, comptats des de
la data de comprovació de replanteig de cada lot.
QUARTA.- El termini de garantia serà d’un any a partir de la data de l’acta de
recepció de l’obra durant el qual s’ha de mantenir la fiança definitiva.
CINQUENA.- Correspon a l’adjudicant la interpretació del plec i del contracte
administratiu, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.
SISENA.- L’adjudicatari presta la seva conformitat amb aquest contracte,
signant-ho en aquest acte i es sotmet, per quan no es trobi en ell establert als
preceptes de 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, al 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 al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
SETENA.- El preu d’adjudicació s’abonarà d’acord amb les estipulacions de la
clàusula 29 del plec de prescripcions administratives particulars del present
contracte.
Llegit el present contracte, que s’estén per duplicat, els atorgants el ratifiquen
i signen, juntament amb la secretària de l’Ajuntament de Constantí, que dóna
fe de l’atorgament.
L’Alcalde,

El Secretari,

L’Adjudicatari

Oscar Sánchez Ibarra

Ignacio Río Santos

Emili Giralt Via
en representació Sorea,
Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas,
S.A.U.

