AJUNTAMENT
LA GUINGUETA
Av. Vall d’Âneu, 8
25597 LA GUINGUETA

CONTRACTE ADMINISTRATIU
La Guingueta, 27 de febrer de 2019.
REUNITS:
D'una part Josep Antoni Cervós Costansa amb DNI núm. 40.871.807-W que
actua en nom i representació de l'Ajuntament de La Guingueta, en la seva qualitat
d'Alcalde President, i de conformitat amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de 20
de desembre de 2018, assistit de la secretària de la corporació Marta Casanova
Diu, amb DNI núm. 40.849.082-R, que dóna fe de l'acte.
D'una altra, Ma. Eugènia Pena Nuñez, titular del DNI núm.45720078B, que actua
en representació de l’empresa Construccions Pirineu 2001, SL, amb NIF
B25392366 domiciliada al C/ Anglada, 6 ent. B 25530 VIELHA manifestant
aquesta última que té plena capacitat per contractar i no trobar-se incursa en cap
de les causes d'incompatibilitat i incapacitat que determinen les disposicions
vigents en aquesta matèria. Ambdues parts es reconeixen competència i
capacitat respectivament per formalitzar el present contracte i DIUEN:
ANTECEDENTS
PRIMER. Projecte tècnic.
El projecte de l'obra “Reposició de murs i arranjament d’esplanada per a la millora
de circulació d’accés al nucli de Berrós Jussà” redactat pels serveis tècnics
municipals, ha estat sotmès a la tramitació reglamentària i aprovat definitivament.
SEGON. Autorització de la celebració del contracte, i autorització i fiscalització
de la despesa.
Per acord del Ple de data 20 de desembre de 2018 es va facultar l’alcaldia en
relació amb aquest expedient.
D’acord amb la documentació que consta a l’expedient hi ha consignació
pressupostària a l’aplicació 1531.619 del pressupost vigent.
TERCER. Adjudicació.
Que decret de l’alcaldia núm. 20/2019 de data 20 de febrer, previs els tràmits
administratius reglamentaris, els quals consten a l’expedient, s’ha adjudicat
l’execució de l’obra a l’empresa Construccions Pirineu 2001, SL.
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I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicant i adjudicatari, el present
contracte d'obres, el formalitzen en el present document administratiu, d'acord
amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA: La Sra. Ma. Eugènia Pena Nuñez en nom l’empresa Construccions
Pirineu 2001, SL, es compromet a l'execució de l'obra “Reposició de murs i
arranjament d’esplanada per a la millora de circulació d’accés al nucli de Berrós
Jussà” amb estricta subjecció plec de clàusules administraves i projecte tècnic,
els quals acceptà incondicionalment i sense reserves.
SEGONA: el preu del contracte, és de 36.545 € IVA inclòs desglossat en els
següent conceptes:
Valor estimat del contracte: 30.200 €
IVA: 6.345 €
TERCERA: el termini d'execució de les obres és d’un mes comptats des de
l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replantejament el qual es
farà dins de 10 dies com a màxim a partir d'aquesta data, si no s'ha efectuat
encara.
QUARTA: L'adjudicatari se sotmet a la legislació aplicable als contractes de les
corporacions locals, i especialment a l'esmentada al Plec de condicions que
regeix aquesta contractació i que l'adjudicatari accepta en tots els seus termes.
S'uneixen a aquest contracte els següents documents:
Plecs de condicions econòmiques administratives.
Còpia de la proposició de l'adjudicatari.
Certificat de l’acord de l'adjudicació de la licitació.
Per a la dec constància, els compareixents signen aquest document, que s'estén
per duplicat en el lloc i data "ut surra", davant meu la secretària que en dono fe.
L'alcalde,
L'adjudicatari,

Davant meu
La secretària,
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