CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ
I DOTACIÓ DE SERVEIS A L’AV. DE L’ESPORT, 1a FASE DE CASTELLSERÀ

Castellserà, 30 d’octubre de 2018.

COMPAREIXEN I INTERVENEN
D’una banda, el Sr. Marcel Pujol Coll, Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellserà,
assistit per la secretària interventora de la Corporació, la Sra. Anna Sentís Freixinet, que
dona fe de l’acte.
D’altra banda el Sr. Francesc Ruiz Cortés, amb DNI número 43711289-L, amb domicili a
efectes de notificacions a Miralcamp, a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidó, núm. 116, CP
25242 i correu electrònic scalvet@romainfraestructues.com, en representació de
l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, amb CIF núm. A25012386.

EXPOSEN

ANTECEDENTS

I.- Expedient
Mitjançant sessió ordinària del Ple de data 12 de març de 2018, s’aprova el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir el contracte per l’execució de les
obres incloses en el projecte de “Pavimentació i dotació de serveis a l’Av. de l’Esport, 1a
fase de Castellserà”, redacta pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, aprovat
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2014 i
publicat al BOP número 25 de data 6 de febrer de 2014.
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La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:

Tipus de contracte: obres
Objecte del contracte: pavimentació i dotació de serveis a l’Av. de l’Esport, 1a fase.
Procediment de contractació: obert

Tipus de tramitació: ordinària

Codi CPV: 45000000
Valor estimat del contracte: 90.403,32 euros.
Pressupost base de la licitació IVA exclòs: 90.403,32

IVA%: 18.984,70

Pressupost base de la licitació IVA inclòs: 109.338,02
Durada de l’execució: 4 mesos.

II.- Procediment Adjudicació

Primer.- Per procediment obert, de conformitat amb el que estableix els articles 156 a 158
LCSP 2017, publicant la convocatòria al perfil del contractant que figura a la pàgina web
www.castellsera.cat.
Segon.- Proposta d’Adjudicació: Mitjançant acord de la Mesa de Contractació, en sessió
celebrada el dia 12 de setembre de 2018 es proposa l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, SAU.

En data 24 de setembre de 2018, el Ple va aprovar la relació efectuada per la Mesa de
Contractació, classificada i valorada, per ordre d’entrada, de les ofertes presentades
valorades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals, segons la qual
l’oferta que va obtenir la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques aprovats al seu dia, va ser la presentada per l’empresa Romà
Infraestructures i Serveis, SAU., pel preu de 83.171,05€ i 17.465,92€ d’IVA.
Es requereix a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, SAU perquè en el termini
màxim de cinc dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació, presenti la
documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits a la clàusula
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vuitena del Plec de clàusules particulars, i acrediti que ha constituït la garantia definitiva
per un import de 4.158,55€.
Tercer.- Adjudicació: Mitjançant acord de Ple de data 15 d’octubre de 2018, es procedeix
a l’adjudicació de contracte, notificant l’acord a l’adjudicatària i candidats i publicant els
acords al perfil del contractant.
I convenint ambdues parts, en qualitat d’adjudicador i adjudicatari, el present contracte per
l’execució de l’obra, el formalitzen amb document administratiu, d’acord amb les següents:

CLÀUSULES
PRIMERA.- El Sr. Francesc Ruiz Cortés, en nom i representació de l’empresa ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, es compromet a efectuar l’obra de
Pavimentació i dotació de serveis a l’Av. de l’Esport, 1a fase de Castellserà, conforme el
Plecs administratius particulars, prescripcions tècniques i oferta adjudicada que regeix
aquest contracte, document contractual que accepta plenament.

SEGON.- El preu del contracte és de 83.171,05€ i 17.465,92€ d’IVA.
TERCER.- L’execució de les obres es realitzarà en el termini màxim de 4 mesos i
començarà des de la data en que l’Òrgan de Contractació, ordeni l’inici de les mateixes,
un cop subscrita l’acta de comprovació de replanteig.
Així mateix, s’estableix un termini de garantia de 5 anys a comptar des de la recepció de
les obres.
Als efectes de portar a terme el seguiment de l’execució del contracte queda designat com
responsable del contracte el Sr. Victor Pérez-Pallarés Luque.
QUART.- El contractista haurà d’acreditar l’abonament de les despeses exigibles al Plec
de clàusules particulars, fins un màxim de 300 euros. Les despeses exigibles són les
següents:
-

Publicació Anunci licitació al Butlletí Oficial de la Província: 62,00 €.
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CINQUENA.- El contractista s’obliga, amb ell mateix, a respectar les disposicions legals
en matèria de Seguretat i Salut, Règim Laboral i Fiscal.

L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució del
contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.
Com a supletori amb aquest contracte s’estarà al que estableix la LCSP 2017, el RD
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques i el RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

SISENA.- El contractista estarà obligat a guardar confidencialitat de les dades que
conegui com a conseqüència de l’execució del contracte per un termini de 5 anys, d’acord
amb l’assenyalat a l’article 133 LCSP 2017.

Després de la lectura i firma del present contracte, els atorgants es ratifiquen i afirmen
amb el seu contingut, firmant per triplicat l’exemplar i a un sol efecte, del qual, com a
Secretària, DONO FE.
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