Ajuntament de Golmés
( El Pla d’Urgell )

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
D'una part, JORDI CALVÍS TORRELLES, Alcalde‐President de l'Ajuntament de Golmés, amb NIF
núm. P2512800J, assistit de la Secretària de la Corporació Pilar Jové Bacardí, que dona fe de
l'acte.
D'una altra part FRANCESC RUIZ CORTÉS, amb NIF. 43.711.289L en representació de l'empresa
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU amb NIF. núm. A25012386, amb domicili a l'efecte
de notificacions a Av. Doctor García Teixidó, 116 de Miralcamp (CP 25242) i a l’adreça de
correu electrònic scalvet@romainfraestructures.com
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:

Tipus de contracte: obres
Objecte del contracte: pavimentació varis vials (camins) del terme de Golmés
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233250‐6 / treballs de pavimentació
Valor estimat del contracte: 293.938,75
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 293.938,75

IVA%: 61.727,14

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 355.665,89
Durada de l'execució: 3 mesos

Durada màxima: 3 mesos

Aquest contracte es va adjudicar per acord del Ple de la Corporació, de data 1 de juny de 2021,
segons es desprèn dels següents
ANTECEDENTS

Document
Memòria Alcaldia justificativa de la contractació
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Resolució tramitació expedient ‐ decret
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe de fiscalització prèvia / RC
Acord inici licitació
Anunci de licitació
Certificat ofertes presentades
Acta Mesa contractació valoració i proposta
Ofici requeriment licitador oferta més avantatjosa
Constitució garantia definitiva
C. Portal, 1 25241 - Golmés
Telèfon: 973 601 501 - Fax: 973 711 013
E-mail: ajuntament@golmes.cat

Data/Núm.
12/04/2021
12/04/2021
12/04/2021
12/04/2021 núm. 38
12/04/2021
12/04/2021
12/04/2021
16/04/2021
19/04/2021
17/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
26/05/2021

I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte actual
d’obres, ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU es compromet a la realització de la
següent obra: PAVIMENTACIÓ VARIS VIALS (CAMINS) EN EL TERME MUNICIPAL DE GOLMÉS,
d’acord amb l’oferta presentada i amb plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques, que figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta
incondicionalment i sense cap reserva i del que deixa constància signant en aquest acte la seva
conformitat.
SEGONA. El preu del contracte, IVA inclòs, és el de 307.117,49 euros, essent l’import net del
contracte 253.816,1 euros i l’IVA de 53.301,38 euros.
TERCERA. El termini d'execució del contracte és de 5 SETMANES, comptats a partir de la data
de l’acta de replanteig que s’ha de signar amb el director de l’obra.
QUARTA. L'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de 12.690,81 €, quantitat que serà
retornada o cancel∙lada quan s'hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi
acomplert satisfactòriament el contracte, o bé quan s’hagi resolt per raó no imputable a
l’adjudicatari
QUARTA. FRANCESC RUIZ CORTÉS, en representació de l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS, SAU presta la seva conformitat al Plec de condicions tècniques i administratives que
és document contractual i se sotmet, per quan no es trobi en ell establert, als preceptes de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques; supletòriament s'aplicaran les restants normes
de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
Golmés, a la data de la signatura electrònica

Jordi Calvís Torrelles
L’Alcalde

Francesc Ruiz Cortés
Romà Infraestructures i Serveis, SAU

Pilar Jové Bacardí
La secretària

