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DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
ACTUACIÓ PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ CTRA. BV-5114 A MOSQUEROLES, 2ONA FASE

Montseny, 7 de desembre de 2021
D'una part, Albert Rovira Rovira Alcalde-President de l'Ajuntament de Fogars de Montclús amb
NIF núm. 77310125H, assistit de la Secretària-Interventora de la Corporació Ma del Pilar Pérez
Raposo amb NIF 40978534D, que dona fe de l'acte.
D'una altra part Jaume Deumal Clapés amb NIF. 52148203G en representació de l'empresa
Construccions Deumal SA amb NIF. núm. A59082644, amb domicili a l'efecte de notificacions a
Amadeu Vives, 12, 1er de Cardedeu, C.P. 08440, correu electrònic deumal@deumal.com.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte:
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Pavimentació del camí ctra. BV-5114 a Mosqueroles, 2ona fase
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233222-1 – Treballs de pavimentació i asfaltat
Valor estimat del contracte: 59.225,33 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 59.225,33 euros
IVA%: 12.437,32 euros
euros
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 71.662,65 euros
Durada màxima: 15 dies a comptar
Durada de l'execució: 15 dies a comptar des de l’acte de
des de l’acte de comprovació del
comprovació del replanteig
replanteig

Dita adjudicació va ser aprovada per acord del Ple adoptat en sessió extraordinària celebrada
el 3 de desembre de 2021, segons es desprèn dels següents
ANTECEDENTS
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 19/10/2021, va acordar
aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat, per la
contractació de l’obra corresponent al projecte Pavimentació del camí ctra. BV-5114 a

Mosqueroles, 2ona fase, convocant la seva licitació amb l’aprovació dels Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, presentant-se
durant el termini legalment establert una única oferta.
La Mesa de contractació, reunida el 23/11/2021, i una vegada examinada la documentació
presentada per l’empresa interessada va proposar adjudicar el contracte a l’empresa
Construccions Deumal SA.
A requeriment d’aquest Ajuntament Construccions Deumal SA ha presentat dins del termini
concedit la garantia definitiva i el compromís al qual es refereix l'article 75.2.
I convenint a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i adjudicatari, el contracte actual
d’obres, ho formalitzen en aquest document administratiu, conforme a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Construccions Deumal SA es compromet a la realització de les següents prestacions:
execució projecte Pavimentació del camí ctra. BV-5114 a Mosqueroles, 2ona fase del municipi
que té per objecte pavimentar un segon tram del camí de la carretera BV-5114 a Mosqueroles,
amb arranjament del plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques, que figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment
i sense reserva alguna i del que deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en
ell.
Segona.- El preu del contracte, IVA inclòs, és el de seixanta-cinc mil dos-cents setanta-nou
euros amb cinquanta cèntims (65.279,50 €).
Tercera.- El termini d'execució del contracte és de quinze dies, comptats des de l'endemà de
l’acte de comprovació del replanteig.
Quarta.- Jaume Deumal Clapés, en representació de l’empresa Construccions Deumal SA,
presta la seva conformitat al Plec de condicions que és document contractual, signant-ho en
aquest acte 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. Així mateix, el contracte actual se sotmet a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Supletòriament s'aplicaran les
restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
El contracte actual s'estén a un únic efecte, en el lloc i data al principi esmentats.
El contracte actual s'estén en el lloc i data al principi esmentats.
Jaume Deumal Clapés
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