Ajuntament de Gaià
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES CONSISTENTS DEL “PROJECTE CONSTRUCTIU PER
LA MILLORA DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE AL SECTOR S-O DE GAIÀ- FASE 1”.

Gaià, a la signatura
Reunits:
D’una banda el senyor Enric Armengou Vall de Vilaramó, amb DNI núm. 39.300.506-X , en qualitat
d’alcalde i en nom i representació de l’Ajuntament de Gaià, assistit de La Secretària-interventora de
la corporació la senyora Cristina Torrents Estorch,
I de l’altra la Sr. Josep Rial Vendrell, amb DNI núm. 77732354-J, en nom i representació de
l’empresa Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L., amb CIF núm. B60037561 i domiciliada a Berga
carrer Pol. Indus. La Valldan, Cr. Bernat Sala, núm. 68.
Finalitat
L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres consistents en el “Projecte constructiu per la
millora de la xarxa municipal d’aigua potable al sector S-O de Gaià- fase 1”,
Antecedents
1r.- El Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2019, va aprovar el projecte
per a la contractació de les obres consistents en el “Projecte constructiu per la millora de la xarxa
municipal d’aigua potable al sector S-O de Gaià- fase 1”, redactat pel Sr. Ramon Francesc Font
Arnedo, de l’empresa CIAE – Ingenieros SLU.
2n.- Presentades totes les ofertes, l’alcalde en virtut de la delegació del Ple municipal, el dia 11 de
maig de 2019 va adjudicar el contracte a l’empresa Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L, per ser
l’oferta més avantatjosa per als interessos municipals, pel preu de 52.055,34 euros (CINQUANTADOS MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA QUATRE CÈNTIMS), al que s'addicionarà
l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 10.931,62 euros (DEU-MIL NOU-CENTS TRENTA-UN
EUROS AMB SEIXANTA DOS CÈNTIMS), la qual cosa suposa un total de 62.986,96 euros
(SEIXANTA-DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA SIS CÈNTIMS).
Vist tot el que, els compareixents atorguen el present contracte que es regirà per les següents:
Clàusules
Primera.- L’empresa Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L, adjudicatària del contracte, es compromet
a l’execució de les obres objecte d’aquest contracte, amb estricta subjecció al projecte aprovat, al
plec de prescripcions tècniques, a la seva oferta, al programa de millores i a la resta de
documentació que integra el projecte.
Segona.- El preu del contracte és de 52.055,34 euros (CINQUANTA-DOS MIL CINQUANTA-CINC
EUROS AMB TRENTA QUATRE CÈNTIMS), al que s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per
valor de 10.931,62 euros (DEU-MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA DOS
CÈNTIMS), la qual cosa suposa un total de 62.986,96 euros (SEIXANTA-DOS MIL NOU-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA SIS CÈNTIMS) que serà abonat per l’Ajuntament
mitjançant certificacions d’obra executada, aprovades per la corporació i expedides pel tècnic

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià
director de les obres. Igualment l’adjudicatari haurà de realitzar incloses en el preu del contracte les
millores incloses en la seva oferta.
Tercera.-El termini per a l’execució del contracte és de 5 setmanes (CINC SETMANES) a comptar
de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. La comprovació del replanteig
s’haurà d’efectuar en el termini màxim de quinze dies a comptar de la data de formalització d’aquest
contracte. En el cas de que aquest termini es perllongui per causa imputable a l’Ajuntament,
s’ampliarà en el mateix nombre de dies.
Quarta.- El termini de garantia serà de 1 any (UN ANY), comptat des de la data de recepció de
l’obra.
Cinquena.- La garantia definitiva, del 5% de l’import de l’adjudicació del contracte, sense incloure
l’IVA.
L’import d’aquesta garantia és de 2.602,77 € (DOS MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTASET CÈNTIMS D’EURO).
Sisena.- El contractista col·locarà al seu càrrec un cartell identificatiu de l'obra d'acord amb les
directrius donades per la Diputació de Barcelona (https://www.diba.cat/es/web/concerta/-/senyalsd-obraper-a-les-actuacions-de-la-xarxa-de-governs-locals-2016-2019).
Finalitzat el termini de garantia de l’obra, el contractista retirarà el cartell, al seu càrrec.
Setena- Si per causes imputables a l’adjudicatari, es produís un retard en el compliment del
contracte de conformitat amb els terminis establerts en la clàusula tercera d’aquest contracte,
l’adjudicatari tindrà una imposició per penalització prevista en l’article 27 del plec de clàusules
administratives particulars del contracte i l’article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Tanmateix el contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei
públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec,
o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les obres.
Vuitena.-Correspon a l’Ajuntament la interpretació del present contracte, de modificar les
prestacions segons les conveniències del servei i de suspendre la seva execució per causes
d’interès públic.
Novena.- L’adjudicatari manifesta conèixer el projecte de l’obra que regeix aquest contracte, hi dona
la seva conformitat.
Desena.- Aquest contracte té naturalesa administrativa, i per tot el que no hi hagi establert en aquest
document, se sotmet als preceptes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), el Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de
Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
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Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques en tot el que no s’oposi
al LCSP.
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de contractació i règim local i en defecte d’aquestes
ho seran les normes de dret administratiu i finalment, les normes de dret privat.
I, com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest document a Gaià el dia de la signatura
electrònica del present contracte.
L’alcalde
Enric Armengou Vall de Vilaramó
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