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AJUNTAMENT

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L'OBRA
ADEQUACIÓ OE T'RPRRCAMENT DEL CASAL, 1A FASE

Argelaguer, la Garrotxa, 15 de desembre de 2016
REUNITS:

D'una part, el Sr. Artur Ginesta Rambla amb DNI 36.558.912-K , en qualitat d'alcalde
d'aquest ajuntament d'ARGELAGUER, amb domicili al C/ Major, 91, d'Argelaguer'
(1

7853).

D'una altra part, el Sr. Xavier Bramont Llobet, amb DNI 40.320.799-M representant
legal de I'empresa Excavacions y Pinturas, SAU (EPSA) amb domicili al Pla de la
Coromina s/n de Banyoles, amb el N1F.417060898, amb capacitat legal per
contractar.

Ambdues parts manifesten tenir plena capacitat d'obrar i confirmen que no estan
:sotmeses a cap causa de incompatibilitat i incapacitat que determinin les disposicions
vigents en aquesta matèria de contractació pública, en conseqüència es reconeixen
mútuament capacitat legal per obligar-se.
t
ANTECENDENTS
i.:

1. Contractació.

L'expedient per

a la contractació de I'obra Adequació de

l'aparcament del Casal.

2. Autorització de la celebració del contracte, i fiscalització i contractació de la
despesa. La secretària interventora d'aquest ajuntament d'Argelaguer ha emes un
informe, en el qual posa de manifest que existeix consignació suficient per
comprometre aquesta despesa amb càrrec a la partida 151 61000 2016.

3. Adjudicació definitiva. En data 28 de novembre de 2016, I'alcalde per resolució
d'alcaldia va adjudicar l'esmentada obra a l'empresa Excavacions y Pinturas, SAU
(EPSA) pel preu de 12.300,00 euros més 2.583,00 euros corresponents a I'lVA, un
total de '14.883,00 €.

En compliment del prev¡st a Ia Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal,
li informem que les seves dades seran tractades per tal de dona¡ resposta al procediment / tràmit ¡niciat per vostè. Les
seves dades passaran a formar part dels fitxers responsabilitat d'aquest Ajuntament i només seran tractades per la
finalitat descr¡ta. Tanmate¡x, li informem que les seves dades podran ser comunicades a aquelles Administracions
Públiques que, en el c¡rrecte desenvolupament del procedimenUtràmit iniciat o quan una lle¡ aixi ho preveg¡. En
qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d'accés, rectifìcãció, cancel.lació i oposició mitjançant escr¡t a aquest
Ajuntament o bé mitjançant l'espai d'atenció al c¡utadà de la pàgina web.

C/ Major, 91 ARGELAGUER
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Aquest document ha estat s¡gnat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autènt¡cã la podeu comprovar a:
Côdl Seou¡ de Vâlidec¡ó
59bbd'l 95â6ff44â0a765c083b463dae500'l
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Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

362bdd6c16c84d9fb9fcde68dad84409001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/argelaguer
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4.- Garantia. L'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de l'obra de 615,00 € (siscents quinze euros), equivalents als 5% de I'import de I'adjudicació, que no serà
tornada o cancel.lada fins que s'hagiproduït elvenciment del terminide garantia legal i
compliment satisfactori del contracte, o resolt aquest sense culpa del contractista.

I convinguent ambdues parts, en qualitat d'adjudicant i d'adjudicatari, el present
contracte d'obres, el formalitzen en aquest document administratiu, d'acord amb les
següents
CLÀUSULES
Primera. L'empresa Excavacions y Pinturas, SAU (EPSA) representada pel Sr. Xavier
Bramont Llobet, es compromet a I'execució del projecte de l'Adequació de
I'aparcament del Casal, 1a fase d'acord amb el projecte tècnic, document contractual
que accepta incondicionalment i sense cap reserva.

Segona. El preu del contracte es de 12.300,00 euros més 2.583,00 euros
corresponents a I'lVA, un total de 14.883,00 €. Aquest preu serà abonat al finalitzar
I'obra, mitjançant certificacions d'obra executada i aprovada.
Tercera. Eltermini d'execució de les obres és d'1 mes.
Quarta. El termini de garantia voluntària és d'un any comptat des del dia següent al de
la firma de I'acta de recepció o conformitat de I'obra.

-

Cinquena. El contractista coneix i accepta el nomenament de la direcció facultativa de
I'obra que recau a favor de I'arquitecte municipal Daniel Mallarach i Macias, redactor
del projecte d'Adequació de l'Aparcament del Casal, 1a fase.

I per la deguda constància de tot el que s'ha convingut, firmen aquest contracte en
duplicat exemplar en el lloc i data que a d'alt indica.
Sr

Ginesta,Rambla

de

l'

untament

Sr

d'Argelaguer

Representant d'

nturas SAU
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