AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
C.P. 43895 Telf. 977 460 018 – 977 460 547 Fax 977 593 380

CONTRACTE D’OBRES SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA I LA
MERCANTIL GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA) PER A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES DEL PROJECTE "NOU DIPÒSIT DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE A
L’AMPOLLA”

REUNITS:
D'una banda, el senyor Francesc Arasa Pascual, alcalde de l’Ajuntament de L’Ampolla, qui actua
en aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament, d’ara endavant l’adjudicador.
I, de l’altra, el senyor Gonzalo Murillo de Torres, amb DNI número 08813031Y i domicili al arrer
Rosario Pino, núm. 14-15 de Madrid (28020), actuant en representació de la mercantil Gestión y
Técnicas del Agua S.A. (GESTAGUA) amb CIF número A78139755, amb seu social al carrer
Rosario Pino, núm. 14-16 de Madrid (28020), d’ara endavant l’adjudicatari.
Compareix el senyor Secretari Interventor del SAM de la Diputació de Tarragona en funcions a
l’Ajuntament de l’Ampolla per tal de donar fe de la signatura d’aquest contracte.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat per formalitzar aquest acte i a títol d'antecedents
ANTECEDENTS
1. Projecte tècnic. Per acord de la Junta de Govern local del dia 18 de març de 2019 es va
aprovar el “Projecte nou dipòsit de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla” redactat per pel
servei d’enginyeria de la Diutació de Tarragona,
exposat al públic mitjançat edicte
publicat a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la Província del dia 28 de març de 2019.
2. Autorització de la celebració del contracte, fiscalització i contractació de la despesa. Per
acord de la Junta de Govern Local del dia 12 d’agost de 2019 es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de les obres,
mitjançant procediment obert simplificat. Efectuada la licitació, la Junta de Govern Local,
en sessió del dia 4 de novembre de 2019, va aprovar adjudicar el contracte a la mercantil
Gestión y Técnicas del Agua S.A. (GESTAGUA) conforme al projecte aprovat, el plec de
clàusules administratives particulars i l’oferta presentada, per ser l’oferta més avantatjosa
conforme els criteris del Plec.
3. Convenen ambdues parts, en qualitat d’adjudicant i adjudicatari, el present contracte
d’obres, el formalitzen en el present document administratiu amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES:
PRIMERA: En Gonzalo Murillo de Torres, en nom i representació de la mercantil Gestión y
Técnicas del Agua S.A. (GESTAGUA) es compromet a l’execució de les obres compreses en el
Projecte nou dipòsit de proveïment d’aigua potable a l’Ampolla, el plec de clàusules administratives
particulars i l’oferta presentada que figuren a l’expedient, documents contractuals que accepta
incondicionalment i sense cap reserva.
SEGONA: El preu del contracte, TRES-CENTS SEIXANTA-NOU MIL DIVUIT MIL EUROS AMB
VINT-I-DOS CÈNTIMS (369.018,22 €), més l’IVA corresponent, que ascendeix a SETANTA-SET
MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS (77.493,82 €) , que seran
abonats al contractista prèvia certificació d’obra signada pel director de l’obra i aprovada per
l’Ajuntament.
TERCERA: D’acord amb la lletra f) de l’article 84.ú 2n de la Llei 37/92, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit, en aquesta obra és d’aplicació la inversió del subjecte passiu i, per
tant, no caldrà fer constar cap quota d’IVA en les factures que es lliurin en relació a aquestes
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obres. A tal efecte l’ajuntament de l’Ampolla emetrà el certificat corresponent a l’adjudicatari de
l’obra.
QUARTA: El termini de duració del contracte és de 6 mesos d’acord amb l’oferta presentada, a
comptar a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig, i amb les salvetats que en el dit
document s’especifiquin.
CINQUENA: El termini de garantia serà d’1 any a comptar de la signatura de l’acta de recepció de
les obres, durant el qual s’ha de mantenir la fiança definitiva.
SISENA: Correspon a l’adjudicador la interpretació del plec i del contracte administratiu, així com
modificar el contracte per raons d’interès públic, acordant-ne la resolució i determinar-ne els
efectes.
SETENA: L’adjudicatari manifesta que coneix el projecte i el plec de clàusules administratives
particulars que regeix en aquest contracte, i hi dóna la seva conformitat.
VUITÈNA: Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en els seu
desenvolupament seran recurribles per l’adjudicatari en defensa dels seus drets o per causa
d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I per a la deguda constància de tot el que s’ha convingut, signen el present contracte en triplicat
exemplar, davant meu, el Secretari que dóno fe.

L’ALCALDE,

Francesc Arasa Pascual

Per l’empresa adjudicatària,

Gonzalo Murillo de Torres
Gestión y Técnicas del Agua S.A

El Secretari,

Jordi Monrós Garate
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