AJUNTAMENT
DE
JOSA I TUIXÉN

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES RELATIU A
“NOVA SALA POLIVALENT A L’EDIFICI DEL GARATGE
MUNICIPAL”
A Tuixent, a la data de la signatura electrònica

ES REUNEIXEN:
D’una part, l’Ilma. Sra. MARTA POCH MASSEGÚ, Alcaldessa-presidenta de
l’Ajuntament de Josa i Tuixén, en nom i representació d’aquest.
I de l’altra, el Sr. ALEJANDRO DIAZ GALLEGO, en nom i representació de l’empresa
FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE SL amb NIF B67481721 el
qual manifesta tenir plena capacitat per contractar i que no es troba en cap de les
causes d'incompatibilitat ni d’incapacitat, d’acord amb la legislació aplicable.
Es reconeixen ambdues parts capacitat legal suficient per a l’atorgament del present
contracte i lliurement,
EXPOSEN:
1.1. Per Provisió de l’Alcaldia de data 23 de febrer de 2021 es va incoar l’expedient
administratiu per a la contractació de “Nova sala polivalent a l’edifici del garatge
municipal” i en la mateixa data emet informe favorable la secretaria – intervenció
sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació
pressupostària.
1.2. El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 138.747,10 € i un IVA
del 21% de 29.136,89 €, pel qual hi ha la partida pressupostària consignada
1522/62200 del pressupost vigent.
1.3. Havent-se publicat l’anunci de licitació a través de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, es van rebre les següents ofertes:
-

Constructora Auxiliar d’Obra Pública (B25048323):
o Oferta econòmica base:
138.016,53 euros.
o IVA (21%):
28.983,47 euros.
o Total:
167.000,00 euros.
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-

Giser XXI serveis (B66216672).
o Oferta econòmica base:
o IVA (21%):
o Total:

-

Grupo Constructor Uno (B67481721).
o Oferta econòmica base:
120.639,16 euros.
o IVA (21%):
25.334,22 euros.
o Total:
145.973,38 euros.

128.341,07 euros.
26.951,62 euros.
155.292,69 euros.

1.4. Reunida la Mesa de Contractació i emesos els respectius informes tècnics i
actes, per Decret d’Alcaldia 12/2021, de 22 d’abril, s’aprova la classificació i es
realtiza proposta d’adjudicació de la licitació “Nova sala polivalent a l’edifici del
garatge municipal” presentada per l’empresa licitadora GRUPO CONSTRUCTOR
UNO - FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE SL (B67481721) pel
preu de 120.639,16 € (IVA no inclòs).
1.5. En data 18 de maig de 2021 per acord de Ple s’acorda adjudicar el contracte
“Nova sala polivalent a l’edifici del garatge municipal” a l’empresa licitadora
FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE SL (B67481721) pel preu de
120.639,16 euros, que amb un IVA del 21% que es correspon a la quantia de
25.334,22 €, ascendint a un total de 145.973,38 €
Per tot això, i en compliment del plec de condicions del contracte, ambdues parts
procedeixen a formalitzar-lo mitjançant aquest document i
PACTEN:
PRIMER.- L’Ajuntament de Josa i Tuixén adjudica el contracte d’obres a FORJADOS
Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE, SL amb CIF B-67481721 per un import de
pel preu de 120.639,16 euros, que amb un IVA del 21% que es correspon a la quantia
de 25.334,22 €, ascendint a un total de 145.973,38 €
SEGON.- L’empresa FORJADOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ONE, SL, com
a adjudicatària del contracte, ha d'executar l'obra amb subjecció al projecte aprovat,
el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i la
resta de documentació que integra la memòria.
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TERCER.- El termini d’execució del contracte es fixa en 4 mesos com a màxim,
comptats des del dia següent al de la signatura de l'acta de comprovació del
replanteig.
QUART.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es
dictin en el desenvolupament d'aquest contracte, seran recurribles per l’adjudicatari
en defensa dels seus drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció
contenciosa administrativa de Lleida.
I, com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest document en format
electrònic, el qual també signa el secretari – interventor de l’Ajuntament, el Sr. Guillem
Molera Calvés, que dóna fe de l'atorgament.

Ajuntament

Adjudicatari

Secretari - interventor

Marta Poch Massegú,
Alcaldessa

Alejandro Díaz Gallego

Guillem Molera Calvés
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