CONTRACTE ADMINISTRATIU
CONSTRUCCIÓ DE LA DEPURADORA DEL NUCLI DE VILADASENS
REUNITS el Sr. Jaume Busquets i Arnau, president del Consell Comarcal del Gironès, assistit
pel secretari del Consell Comarcal del Gironès, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, que dóna fe de
l’acte, i el Sr. Joan Rodà Calvo amb DNI 40450346Q, en representació de l'empresa
Excavacions i obres Rodà , SL NIF B17878489 amb domicili al camí del Roure número 4 de
Ponts de Molins.
Ambdues parts es reconeixen competència i plena capacitat per a contractar i manifesten no
estar immerses en cap de les causes d’incompatibilitat i incapacitat que determinen les
disposicions vigents en aquesta matèria i es reconeixen mútuament la capacitat legal per a
obligar-se i per formalitzar el contracte;
ANTECEDENTS:
Primer. Que el Consell Comarcal del Gironès té per contractar l'obra titulada Construcció de la
depuradora del nucli de Viladasens obra delegada per l'Ajuntament de Viladasens en favor del
Consell Comarcal per a la seva contractació, execució i direcció de les obres, redactat per
l'enginyer industrial del Consell Comarcal del Gironès el Sr. Jordi Güell i Camps, el pressupost
per contractar és de 122.100,45 € IVA no inclòs i de 147.741,54 € IVA inclòs, el Projecte dels
quals ha estat aprovat en forma reglamentària. Aquesta obra té una subvenció concedida per
la Diputació de Girona.
Segon. Que per Decret de la presidència de data 25 d'octubre de 2018 es va aprovar
l’expedient de contractació i la contractació mitjançant procediment obert simplificat, amb un
pressupost d'execució de 122.100,45 € IVA no inclòs i de 147.741,54 € IVA inclòs, amb
l'aplicació pressupostaria 16000.650000 del Pressupost General Vigent de l'exercici 2018.
Tercer. Que per Decret de la presidència de data 19 de desembre 2018 es va adjudicar amb
caràcter definitiu el contracte per a l’execució de l’obra, resolent el següent:
“Atès que la Mesa de contractació reunida el dia 23 de novembre de 2018 ha proposat
l’adjudicació del contracte d'obra titulat Construcció de la depuradora del nucli de Viladasens,
en favor de l’empresa Excavacions i obres Rodà, SL , NIF B17878489, subscrita pel Joan Rodà
Calvo, amb DNI 40450346Q; per ser l'empresa amb més puntuació atenent els criteris
d'adjudicació assenyalades en el Plec de clàusules administratives particulars.
Vist que l'empresa Excavacions i obres Rodà, SL, ha presentat tota la documentació sol·licitada
per tal de poder ser adjudicatari, i ha constituït aval bancari segons carta d’ingrés de data 29
de novembre de 2018 per import de 5.945,00 € .
DECRETO:
Primer.

Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte corresponent a l'obra titulada
Construcció de la depuradora del nucli de Viladasens a l’empresa
Excavacions i obres Rodà, SL, NIF B17878489, per un import de 118.900,00
euros, amb repercussió de 24.969,00 € en concepte d'IVA, totalitzant el preu
de143.869,00 €.

Segon.

Disposar la despesa d'import 143.869,00 €, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 16000.650000/2018.
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Tercer.

Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini de cinc (5) dies hàbils,
següents a la notificació d'aquesta resolució, formalitzi el corresponent
contracte administratiu d'acord amb allò establert a l'article 8.1 i) del Decret Llei
3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

Quart.

Encomanar als Serveis Tècnics la designació d'un coordinador de seguretat i
salut per adscriure a l'obra.

Cinquè.

Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el
procediment de contractació, i simultàniament publicar l'adjudicació del
contracte en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Gironès, en
compliment de l'article 63 de la LCSP.

Sisè.

Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant del Consell
Comarcal del Gironès.

Setè.

Comunicar les dades relatives a l'adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya."

4. Que el Joan Rodà Calvo amb DNI 40450346Q, que actua en representació de l'empresa
Excavacions i obres Rodà , SL NIFB17878489, amb domicili al camí del Roure número 4 de
Ponts de Molins, ha constituït aval bancari per un import de 5.945 € corresponent a la
garantia definitiva assenyalada en el Plec clàusules administratives particulars, i segons Carta
d’ingrés de data 29 de novembre 2018.
I convenint ambdues parts en qualitat d'adjudicant i adjudicatari el present contracte el
formalitzen en document administratiu d'acord a les següents:
CLÀUSULES :
Primer. Que el Consell Comarcal del Gironès d'acord amb el Decret de presidència de data 19
de desembre 2018 adjudica el contracte de l'obra titulada Construcció de la depuradora del
nucli de Viladasens, a favor de l’empresa Excavacions i obres Rodà , SL NIF B17878489.
Segon. Que el contractista realitzarà l'obra per un import de 118.900€ IVA no inclòs, (cent
divuit mil nou-cents euros), i amb IVA d'aplicació del 21% que ascendeix a 24.969 € que sumats
al preu fa un total de 143.869 € IVA inclòs (cent quaranta-tres mil vuit-cents setanta-nou
euros), d'acord amb la proposició presentada.
Tercer. Que el contractista s’obliga a executar les obres amb subjecció estricta al Projecte, al
Plec de clàusules administratives particulars, a més de les disposicions legals vigents i les que
en endavant es dictin i respon del seu compliment amb la garantia constituïda.
Quart. Que el pagament de les obres s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals expedides
pel tècnic director de les obres i aprovades per l’òrgan corresponent.
Cinquè. Que el programa de treballs i Pla de Seguretat i Salut, es presentarà en el termini
màxim d’un mes següent a la data de la signatura d’adjudicació del present contracte.
L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en el treball a que es refereix
l'article 7 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre, que es sotmetrà a l’aprovació del president o
gerent del Consell Comarcal, previ l'informe adient.
Sisè. Que el contractista s’obliga a executar l’obra en el termini màxim de 5 mesos a comptar
des de la data de la signatura de l’acta de replanteig. Qualsevol incidència que faci preveure un

endarreriment en el termini d’execució de l’obra ha de posar-se per escrit en coneixement dels
serveis tècnics comarcals per tal que emetin el seu informe. A la vista de l’informe, l’òrgan
corresponent del Consell Comarcal decidirà al respecte d’ampliar o no el termini d’execució de
l’obra.
Així ho atorguen, fetes les advertències de llei, en especial les que es refereixen a
l’acompliment del que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.
I perquè consti, els atorgats s’afirmen i ratifiquen en l’exposat, signant per duplicat exemplar i
a un sol efecte, en el lloc i data indicat, davant meu, el secretari, que dono fe.
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