AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

CONTRACTE

D'una part el Sr. Joan Campolier Montsant, Alcalde de l’Ajuntament de Santa
Susanna, que actua en nom i representació de la Corporació local de Santa
Susanna.
D'altra part el Sr. Ivan Gonzalez Gazquez, amb NIF 45491153M, que actua en
nom i representació de la societat Asfaltos Barcino, SL., amb NIF B-66533456, i
domicili al Carrer Colom, 408, 2ª Oficina 4, 08223 Terrassa, BARCELONA.
I com a Secretari el Sr. Francesc Ortiz Amat,
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per
formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Primer.- Objecte del contracte, es tracta de la contractació de les obres DE
PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC DE DIVERSOS VIALS DEL
MUNICIPI DE SANTA SUSANNA.
Segon.- L'aprovació d'aquest contracte i la seva adjudicació foren acordats per
decret d’alcaldia de data 19 de juny de 2022.
Tercer.- La contractació de la despesa anirà amb càrrec a la partida
pressupostària 02/1531/61913 “PAVIMENT DIVERSOS CARRERS” del
pressupost municipal aprovat per a la anualitat 2022.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- L’adjudicatari, la societat ASFALTOS BARCINO, SL., es compromet
a la realització de les obres de pavimentació amb aglomerat asfàltic de diversos
vials del municipi de Santa Susanna, d’acord amb el projecte executiu, els
plecs de condicions administratives particulars i tècniques que han servit de
base a la present contractació així com amb les condicions econòmiques de la
seva oferta.
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Segona.- El preu del contracte és de 184.800,00€, més 38.808,00€ en
concepte d’iva al tipus del 21%, que seran abonats per la Corporació Municipal
mitjançant la presentació prèvia de les corresponents factures i, una vegada
conformades aquestes, dins dels terminis legalment establerts.
Tercera.- El termini màxim per a l’execució de l’obra serà de 1 mes a comptar
des del dia següent a la data de formalització de l’acta de comprovació del
replantejament.
Quarta.- Per a respondre del compliment d'aquest contracte l'adjudicatari ha
constituït a favor de l'Ajuntament de Santa Susanna un aval per un import de
9.240,00€
Cinquena.- El present contracte té naturalesa administrativa. Així mateix
l’adjudicatari se sotmet al que disposa el plec de clàusules administratives
generals aprovades per Decret de l’Alcaldia en data 11 de maig de 2022, en tot
el que no s’oposa a la Llei de Contractes del Sector Públic; la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic; supletòriament s’aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret
privat.
Sisena.- L’alcalde de l'Ajuntament de Santa Susanna té les prerrogatives
d'interpretar el contracte, de resoldre els dubtes que presenti el seu
compliment, de modificar-ne la prestació per raó d'interès públic i d’acordar-ne
la seva resolució, en els termes establerts en la normativa de contractació
pública.
Aquestes facultats s'entenen sense perjudici de l'obligada audiència de
l’adjudicatari i de les responsabilitats i indemnitzacions que s'escaiguin.
Setena.- La jurisdicció contenciosa administrativa serà la competent, previ
l’esgotament de la via administrativa, per dilucidar els litigis que plantegi
l'execució del present contracte.
Per a la deguda constatació de tot el que s'ha pactat es firma el present
contracte.
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SIGNAT DIGITALMENT.

L’alcalde-president,
Joan Campolier Montsant.

El contractista,

Ivan Gonzalez Gazquez en nom i representació de Asfaltos Barcino SL.

El Secretari,
Francesc Ortiz Amat.
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