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Exp.: X2021000658
CONTRACTE D’OBRES “ACTUACIÓ CAMÍ MARGE ESQUERRE RIERA
BUGANTÓ”.
D'una part, la senyora Sònia Gràcia xuclà, com alcaldessa de l'Ajuntament de Fornells
de la Selva amb NIF P1707800G, amb seu consistorial al carrer Antoni Gaudí 45
17458 de Fornells de la Selva, assistit pel secretari de la Corporació el senyor Joaquim
Caritg Padrosa, que dona fe de la formalització d’aquest document.

AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://fornellsdelaselva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.
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Este documento es una copia simple del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
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De l’altra part, la senyora Marta Costa Jiménez en nom i representació d’ÀRIDS
VILANNA, SL amb CIF B17240730 i domicili fiscal a Bonmatí, Plaça Manel Bonmatí, 4
com administradora segons acredita mitjançant escriptura pública d’atorgament de
poders amb número de protocol 1.328, de data 8 de setembre de 2015, davant el
notari de l’Iltre. Col.legi de Catalunya, senyor José María Estropá Torres, manifestant
tenir plena capacitat per contractar amb l’Ajuntament de Fornells de la Selva i no estar
incursa en cap de les causes d’incompatibilitat i incapacitat que determinen les
disposicions vigents en aquesta matèria i reconeixent-se mútuament legal capacitat
per obligar-se
FAN CONSTAR
ANTECEDENTS
1. Per acord de Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2021 es va acordar
aprovar l’expedient de contractació de les obres “Actuació camí marge esquerre Riera
Bugantó” juntament amb els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques (projecte de l’obra) que han de regir la licitació de les obres.
2. Realitzada la licitació, la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 27 de
juliol i 2 d’agost de 2021 va proposar l'adjudicació del contracte a l’empresa ÀRIDS
VILANNA, SL amb CIF B17240730 per ser l’empresa que havia presentat l’oferta amb
millor relació qualitat preu, previ compliment del requeriment d’aportar la documentació
corresponent a la garantia definitiva i l’acreditació de la documentació que no constés
actualitzada al RELI. L'adjudicatària va aportar els documents necessaris per a
l'adjudicació del present contracte exigits en el Plec de clàusules administratives
particulars, i va formalitzar el dipòsit de garantia definitiva per import de 3.370,00 €.
mitjançant assegurança de crèdit i caució nº 4.258.600 de Atradius Crédito y Caución
S.A. de Seguros y Reaseguros.
3. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’agost de 2021, s'ha
procedit a l'adjudicació del contracte, que ha estat notificada als licitadors i candidats i
feta pública al perfil de contractant d'aquesta entitat, i no està subjecte a recurs
especial en matèria de contractació.
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I convenint ambdues parts, en qualitat de adjudicador i adjudicatari, formalitzen el
present contracte, d'acord amb els següents :

PACTES
PRIMER.- L'Ajuntament de Fornells de la Selva, per mitjà de la seva alcaldessa Sònia
Gràcia Xuclà, formalitza amb la senyora Marta Costa Jiménez, que actua en nom i
representació de l’empresa ÀRIDS VILANNA, SL., el present contracte d’obra, amb
ple sotmetiment al Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques (projecte de l’obra) i al ple compliment de les condicions
ofertades per l’adjudicatari en la licitació i que a continuació es detallen, tots els quals,
com a llei fonamental del contracte, declara expressament conèixer i acceptar
l’adjudicatari, ratificant-ho amb la signatura del present document i dels annexos que
l’acompanyen.
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CONDICIONS OFERTADES:
a) termini de garantia de l’obra: 6 anys.
SEGON.- ÀRIDS VILANNA, SL., s’obliga a executar la totalitat de les obres, per la
quantitat de 40.777,00 €., que correspon al preu base de 33.700,00 €. més el 21%
d’IVA 7.077,00 €., i sense revisió de preus, que li seran abonades per l’Ajuntament
contra l’expedició de les corresponents certificacions d’obra, d’acord amb la forma
establerta en el Plec de condicions.
TERCER.- S’estableix un termini total d’execució de les obres de 2 setmanes, a
comptar de l’endemà de la data de signatura de l’acte de comprovació de replanteig.
Aquesta acta es signarà en el termini màxim de 30 dies des de la formalització del
contracte, per tal de no coincidir amb les vacances del mes d’agost.
Malgrat el termini per executar el contracte s’inicia amb l’acta de comprovació del
replanteig, el contractista no podrà iniciar materialment l’execució de l’obra fins que no
s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut en el treball.
QUART.- La despesa de l’obra de 40.777,00 euros, es finançarà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 454.61901 codi 2021 22IN del vigent pressupost municipal.
Forma de pagament i facturació: L’empresa contractista presentarà una única factura,
pel mateix import que la certificació d’obra única, en el termini de 10 dies hàbils a la
tramesa de la certificació d’obra única i final expedida per la Direcció facultativa.
El contractista està obligat a presentar la corresponent factura, en format electrònic a
través de l’aplicatiu e-FACT de l’Ajuntament:
https://www.seu-e.cat/web/fornellsdelaselva.
El destinatari que ha de constar a la factura s’ha d’identificar com segueix:
 Expedient: X2021000658
 Ajuntament de Fornells de la Selva
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P1707800G
Dir 3: L01170736
Carrer Antoni Gaudí, 45 •
17.458 - Fornells de la Selva

CINQUÈ.- El contractista estarà obligat a adquirir i instal·lar pel seu compte i al seu
càrrec els cartells i senyals que calguin per a indicar l'accés a l'obra, la circulació a la
zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en la
zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres que
la direcció d'obra dicti al respecte.
L’empresa contractista també subministrarà i col·locarà, si s’escau, els cartells
anunciadors d’obra subvencionada d’acord amb les indicacions que li doni
l’Ajuntament i seran al seu càrrec les despeses que això comporti.
SISÈ.- Ambdós contractants se sotmeten expressament als preceptes legals
d’aplicació supletòria que regeixen aquesta contractació, d’acord amb el que estableix
al respecte el Plec de clàusules administratives particulars.
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Llegit el present document els atorgants es ratifiquen i afirmen el seu contingut, en la
data que consta a les respectives signatures electròniques.

L’AJUNTAMENT
Sònia Gràcia Xuclà
Alcaldessa

ÀRIDS VILANNA, SL.
Marta Costa Jiménez
Administradora
Signat digitalment per
40338761G
40338761G MARTA
MARTA COSTA COSTA (R: B17240730)
Data: 2021.08.05
(R: B17240730) 14:51:59 +02'00'

EL SECRETARI
Joaquim Caritg Padrosa

