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CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES
Palau-sator, 23 de març de 2022 (preval la data de la darrera signatura electrònica),
Reunits:
D’una banda el senyor Joan Sabrià i Giralt, Alcalde-President de l’Ajuntament de Palau-sator
(Baix Empordà), amb NIF P-1712900-H, assistit del secretari-interventor de l’Ajuntament, Albert
Miravet Masip, que dona fe de l’acte.
I de l’altra el senyor Francesc Alameda Torrent, amb DNI núm. xxx, en nom i representació de
l’empresa Alameda Torrent SLU, amb NIF núm. B-17.652.728 i domicili al Veïnat Mont-roig 37,
de 17244 Cassà de la Selva.
Finalitat
L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres de “ACONDICIONAMENT DE CAMINS DE
LA MUNTANYA SECA. CAMINS 1 I 3”.
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Antecedents
1r.-Per Decret d’Alcaldia 21/2022 de 26 de gener de 2022 es va acordar aprovar l’expedient de
contractació, per procediment obert simplificat (diversos criteris d’adjudicació) del contracte
d’obres del projecte d’obra local ordinària “ACONDICIONAMENT DE CAMINS DE LA MUNTANYA
SECA. CAMINS 1 I 3”.
2n.- Després del procés de selecció i adjudicació el senyor Alcalde-President, per Decret núm.
81/2022 de 9 de març va adjudicar el contracte a l’empresa Alameda Torrent SLU, per ser
l’oferta amb major puntuació obtinguda, pel preu de 62.507,20 € (IVA no inclòs), que es
correspon a un preu de 75.633,71 € (iva 21 % inclòs).
Vist tot el que, els compareixents atorguen el present contracte que es regirà per les següents
Clàusules
Primera.-L’empresa Alameda Torrent SLU, adjudicatària del contracte, es compromet a
l’execució de les obres objecte d’aquest contracte, amb estricta subjecció als projectes aprovats,
a la seva oferta i a la resta de documentació que integra el projecte , així com als plecs de
clàusules administratives particulars.
Segona.-El preu del contracte és el determinat en l’antecedent 2n del present contracte, que
serà abonat per l’Ajuntament mitjançant certificacions d’obra executada, aprovades per la
corporació i expedides pel tècnic director de les obres.
Tercera.-El termini per a l’execució del contracte és de 3 mesos (TRES MESOS) a comptar de
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. No obstant l’oferta de
l’empresa adjudicatària es compromet a reduir el termini d’execució en tres setmanes,
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reducció que haurà de complir. La comprovació del replanteig, es realitzarà en el termini de deu
dies hàbils.
Quarta.-El termini de garantia serà de 1 any (UN ANY), comptat des de la data de recepció de
l’obra.
Cinquena.-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, l’adjudicant podrà
imposar les penalitzacions previstes en l’article 212 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (TRLCSP), així com
aquelles que es preveuen en el plec de clàusules. 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.
Sisena.-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, sempre d’acord amb la normativa de contractes del sector públic.
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Setena-L’adjudicatari manifesta conèixer els projectes de l’obra I hi dona la seva conformitat.
Vuitena.-Aquest contracte té naturalesa administrativa, i per tot el que no hi hagi establert en
aquest document, se sotmet al plec de condicions econòmic administratives; al plec de
prescripcions tècniques, als preceptes de la Llei de contractes del sector públic (LCSP), (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); 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 Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques en tot el que no s’oposi a la Llei 30/2007.
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 per duplicat, en
presència del secretari de l’Ajuntament, que dona fe de l’atorgament a Palau-sator el dia indicat
a l’encapçalament del present contracte.
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