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CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “ADEQUACIÓ DE L’ESPAI DE FAB-LAB A L’EDIFICI
DEL SINDICAT”

Amposta, a data de la última signatura electrònica.
Davant meu, Verònica Arasa Gallego, Secretària actal. de l’Excm. Ajuntament d’Amposta
REUNITS
D’una part el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament d’Amposta, en
nom i representació del qual actua, en virtut de les facultats que li han estat conferides per la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i expressament facultat per a la
signatura del present per acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en
sessió duta a terme el dia 21 de JUNY de 2021.
De l’altra el Sr. Celestino Serra Ballester, major d’edat, amb DNI número 40909079Z, el qual actua
en nom i representació de la mercantil Sercodelta Empresa Constructora SL., domiciliada a
Deltebre, al polígon industrial Les Molines, parcel·la 3.1.C, amb NIF número B55652267, en la
seva qualitat d’administrador únic, segons resulta de l’escriptura atorgada davant el Notari Pedro
Francisco Carpeno Sofio el dia 31 de març de 2015 amb protocol número 497.
En la qualitat en que actuen, totes dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a
l’atorgament del present contracte, manifestant el Sr. Celestino Serra Ballester que
l’apoderament pel qual actua és vigent i no ha estat revocat.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I La Junta de Govern Local, en sessió del dia 10 de maig de 2021, va aprovar l'expedient de
contractació de l’execució de les obres obres “Adequació de l’espai de Fab-Lab de l’edifici del
Sindicat” mitjançant procediment obert simplificat, oferta més avantatjosa amb un únic criteri
de valoració i tramitació ordinària.
II. La mesa de contractació, en sessió del dia 7 de juny de 2021, va requerir a l’empresa
Sercodelta Empresa Constructora SL per tal de que en el termini de set dies hàbils, a comptar
de l’enviament de la comunicació, procedeixi a la constitució de la garantia definitiva i presenti
la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per
consultar quantes vegades sigui necessari durant la vigència del contracte el compliment
d’aquestes obligacions tributàries i amb la Seguretat social. Si en el termini abans assenyalat
no s'hagués rebut aquesta documentació s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta,
procedint-se a exigir-li l’import del 3 per 100 del pressupost base de licitació, exclòs IVA, en
concepte de penalitat i la Mesa proposarà com adjudicatari al licitador següent per ordre de
classificació de les ofertes i li requerirà la documentació.
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III. L’empresa, Sercodelta Empresa Constructora SL en data 14/06/2021, dintre del termini
atorgat, ha donat compliment al requeriment de presentació de documentació i de constitució
de la garantia definitiva, mitjançant la presentació de la mateixa mitjançant la plataforma de
contractació pública i havent lliurat a la Tresoreria municipal, certificat d’assegurança número
2021/31393 per un import de 4.479,39 €
IV. La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió duta a terme el dia 21 de juny de
2021, va adoptar l’acord que en la seva part dispositiva diu:
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa Sercodelta Empresa Constructora SL, el contracte per a l’execució de
les obres “Adequació del Fab-Lab de l’Edifici del Sindicat” d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques i l’oferta de l’adjudicatària així com en les
condicions següents:
Preu: 89.587,78 € + 18.813,43 € IVA.
Termini d’execució de les obres: 2 mesos a partir de la signatura de l’acta de comprovació del
replanteig, la qual s’haurà de signar dins del termini de quinze dies a comptar a partir de la data de
formalització del contracte.
SEGON. Les obres objecte del present contracte es finançaran amb càrrec a l’aplicació 04/420/62200
del pressupost de l’any 2020.
TERCER. Requerir a l’empresa adjudicatària del contacte per tal que comparegui per la
formalització del contracte administratiu corresponent, en el termini de quinze dies hàbils,
comptats a partir de la recepció de la notificació del present acord.
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President, Adam Tomàs i Roiget, per a la signatura del contracte
corresponent.
CINQUÈ. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària del contracte, resta de licitadors,
Departament d’obres i urbanisme, Responsable del Fab.Lab i Intervenció.”

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA. Sercodelta Empresa Constructora SL, adquireix el compromís d’executar les obres
“Adequació de l’espai de Fab-Lab de l’edifici del Sindicat”, amb subjecció al projecte tècnic, plec
de prescripcions tècniques i altres documents contractuals, així com al plec de condicions
econòmiques – administratives i oferta presentada, que accepta plenament.
SEGONA. Preu del contracte: 89.587,78 € + 18.813,43 € IVA.
El preu del contracte serà abonat per l’Ajuntament d’acord amb l’especificat a la clàusula 17
del Plec de condicions administratives i particulars.
TERCERA. El termini d’execució de l’obra serà de 2 mesos a partir de la signatura de l’acta de
comprovació del replanteig, la qual s’haurà de signar dins del termini de quinze dies a
comptar a partir de la data de formalització del contracte.
QUARTA. El contractista accepta el plec de condicions econòmiques – administratives que
resten integrades en el present contracte, i en tot allò no previst al mateix la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26
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de febrer de 2014 i els seus Reglaments, la Llei 7/1985, de 2 d'abril i resta de normativa
complementària.
Llegit que ha estat el present contracte, les parts el ratifiquen, i en prova de conformitat el
signen a data de la última signatura electrònica.

