FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
CONTRACTE PER L'EXECUCIÓ DE L’OBRA TITULADA “AMPLIACIÓ
CEMENTIRI MUNICIPAL, FASE 2-B”
El Palau d’Anglesola, 4 de juliol de 2018

REUNITS
D'una banda, la Sra. Montserrat Meseguer i Muñoz, alcaldessa de l’Ajuntament del
Palau d’Anglesola, qui actua en aquest acte en nom, representació i interès de
l’Ajuntament; d’ara endavant l’adjudicant.
I de l’altra, el Sr. Joan Ventura Ustrell amb domicili social a El Papiol, Ctra. C-1413,
Km. 4,5 amb NIF número 38433564N, qui actua en nom i representació de l'empresa
GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER SL, amb CIF número B59357707,
la personalitat de la qual ha quedat degudament acreditada en l’expedient administratiu;
d’ara endavant l’adjudicatari.
Compareix la Sra. M. Carme Llobera i Torres, secretària de l’Ajuntament del Palau
d’Anglesola, 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,
MANIFESTEN
1. Que per acord de la Junta de Govern de data 4-5-18 es va aprovar el plec de
Clàusules Administratives i el plec de Prescripcions Tècniques del contracte de l’obra
titulada “Ampliació cementiri municipal, Fase 2-B”, es va aprovar l'expedient de
contractació i es va obrir el procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat per a l'adjudicació de l’esmentat contracte, d’acord amb el plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques incorporades en aquest expedient.
2. Que per acord de la mateixa Junta de Govern, es va autoritzar la despesa amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 622.06.164 del pressupost vigent i, si escau, comprometre els
crèdits necessaris en els pressuposts posteriors.
3. . Que l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de 2.595,57 €, quantitat que
serà retornada o cancel·lada quan s'hagi produït el venciment del termini de garantia i
s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte, o bé quan s’hagi resolt per raó no
imputable a l’adjudicatari
4. Que per acord de la Junta de Govern de data 27-6-18 es va adjudicar el contracte a
l’empresa GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER SL.
5. Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, se subjecta a la Llei de Contractes
del sector públic (LCSP).
Així doncs, formalitzen el present contracte, que es regirà per les següents

CLÀUSULES
PRIMERA.- El Sr. Joan Ventura Ustrell, que actua en nom i representació de l’empresa
GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER SL s’obliga a l’execució de l’obra
titulada “Ampliació cementiri municipal, Fase 2-B”, d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i plec de clàusules administratives, que degudament signats per
les parts en prova d’acceptació incondicional i sense reserves, s’incorpora com a
document en aquest expedient, juntament amb l’oferta.
SEGONA.- L’import total del contracte és de 51.911,30 €, i 10.901,37 € d’IVA.
Es pagarà en el terminis previstos a la LCSP de conformitat amb les certificacions
d’obra expedides pel tècnic director respecte de l’obra efectivament executada i contra
la corresponent factura.
TERCERA.- El termini d’execució serà de dos mesos, començant a comptar amb l’acta
de comprovació del replanteig.
QUARTA. Les millores s’executaran tal i com disposa el Plec de clàusules
administratives.
CINQUENA.- El termini de garantia serà de 6 anys.
SISENA.- Correspon a l’adjudicant la interpretació del plec i del contracte
administratiu, així com modificar el contracte per raons d’interès públic, acordar-ne la
resolució i determinar-ne els efectes.
SETENA.- L’adjudicatari manifesta que coneix el projecte i el plec de clàusules
administratives particulars que regeix en aquest contracte, i en dóna la seva conformitat.
VUITENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin
en el seu desenvolupament, seran impugnables per l’adjudicatari en defensa dels seus
drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè consti, signen aquest contracte electrònicament per duplicat exemplar, i a un
sol efecte, en el lloc i en la data indicada a l’encapçalament.
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