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CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L'OBRA
CONSTRUCCIÓ D'UNA PASSERA PEATONAL SOBRE EL TORRENT DEL
VINYOT

Argelaguer, la Garrotxa, 13 de febrer de 2017

REUNITS

D'una part, el Sr. Artur Ginesta Rambla amb DNI 36.558.912K, en qualitat d'alcalde
d'aquest ajuntament d'ARGELAGUER, amb domicili al C/ Major, 91, d'Argelaguer.
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7853).

D'una altra part, el Sr. Pere Serra i Vila, amb DNI 40.237.843-X, representant legal de
l'empresa SALVADOR SERRA, SA, amb el NlF. A-17033473, amb capacitat legal per
contractar segons poder atorgat davant el notari de Banyoles Sr. José Maria Martínez
Palmer, el dia 21 de setembre de 2011, i número de protocol 939.11

Ambdues parts manifesten tenir plena capacitat d'obrar i confirmen que no estan
que determinin les disposicions
,Þotmeses a cap causa de incompatibilitat i incapacitat
pública,
en conseqüència es reconeixen
.,r vigentg en aquesta matèria de contractació
capacitat legal per obligar-se,
rnútùament
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ANTEçENDENTS

1. Contractació. L'expedient per a la contractació de I'obra de la Construcció d'una
passera peatonal sobre el torrent del Vinyot, va ser aprovat per aquest ajuntament en
data 18-01-20'17

2. Autorització de la celebració del contracte, i fiscalització i contractació de la
La secretària interventora d'aquest ajuntament d'Argelaguer ha emes un
informe, en el qual posa de manifest que existeix consignació suficient per

despesa.

comprometre aquesta despesa amb càrrec a les partides 60900 459 2016
3. Adjudicació definitiva. En data 8-02-2017,|'alcalde mitjançant resolució d'alcaldia,
va adjudicar l'esmentada obra a I'empresa SALVADOR SERRA, SA, pel preu de

En compliment del prev¡st a la Lle¡ Orgàn¡ca 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal,
li ¡nformem que les seves dades seran tractades per tal de donar resposta al procediment / tràm¡t ¡niciat per vostè. Les
seves dades passaran a formar part dels f¡txers responsabil¡tat d'aquest Ajuntament i només seran traclades per la

f¡nalitat descr¡ta. Tanmateix, li informem que les seves dades podran ser comunicades a aquelles Administracions
Públiques que, en el correcte desenvolupament del procedimenUtràmit inic¡at o quan una lle¡ així ho prevegi. En
qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d'accés, rectif¡cació, cancel lació i oposició mitjançant escr¡t a aquest
Ajuntament o bé mitjançant I'espai d'atenció al ciutadà de la pàgina web.

C/ Major, 91 ARGELAGUER

-

LA GARROTXA -972687137 ale'. alunlamenl@araelaouer.cal

Aquest document ha estat s¡gnat electròn¡cament per les persones indicades amb l'èxercici dels càrrecs que s'hi ¡ndiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la Dodeu comÞrovar a:
Codi Sequr de Val¡dac¡ó
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41.092,90 euros més 8.629,51 euros corresponents

a I'IVA, un total de

49.722,41

euros.

4. Garantia. L'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de dos mil cinquantaquatre euros amb seixanta-quatre cèntims (2.054,64 €), equivalents al 5% de I'import
de I'adjudicació, que no serà tornada o cancel'lada fins que s'hagi produil el
venciment del termini de 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 SALVADOR SERRA, SA, representada pel Sr. Pere Serra i Vila,
es compromet a I'execució del projecte de Construcció d'una passera peatonal sobre

projecte tècnic i el plec de clàusules
I'expedient, document contractual que accepta

el torrent del Vinyot, d'acord amb el
administratives que figuren

a

incondicionalment i sense cap reserva.

Segona. El preu del contracte, és el de quaranta-un mil noranta-dos euros amb
noranta cèntims (41.092,90 €) més vuit mil sis-cents vint-i-nou euros amb cinquantaun cèntims (8.629,51 €) corresponents a l'lVA, un total de quaranta-nou mil set-cents
vint-i-dos euros amb quaranta-un cèntims (49.722,41 €). Preu que serà abonat
mensualment a compte, mitjançant certificacions d'obra executada i aprovada.

Tercera. En relació a les millores ofertes, SALVADOR SERRA, SA, es compromet
realitzar-les d'acord amb la proposta econòmica presentada de data 3-02'2017
Quarta. L'execució de l'obra ha de fìnalitzar el 17-03-2017. L'execució del contracte
d'obres començarà amb I'acta de comprovació del replantejament que s'haurà de
realitzar en el termini de 5 dies des de la data de formalització del contracte.

Quarta. El termini de garantia voluntària és d'un any comptat des del dia següent al de
la firma de l'acta de recepció o conformitat de l'obra.

En compliment del previst a la 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 donar resposta al procediment / tràmit inic¡at per vostè. Les

seves dades passaran a formar part dels fitxers responsabilitat d'aquest Ajuntament i només seran factades per la
flnalitat descrita. Tanmateix, li informem que les seves dades podran ser comunicades a aquelles Adm¡nistracions
Públiques que, en el correcte desenvolupament del procediment/tràmit in¡ciat o quan una llei així ho prevegi. En
qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d'accés, rect¡ficació, cancel lació ¡ oposició mitjançânt escr¡t a aquest
Ajuntament o bé mitjançant l'espa¡ d'atenció al ciutadà de la pàg¡na web.

C/ Major, 91 ARGELAGUER
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LA GARROTXA -972687137 ale'. aiuntame¡t@aroelaouer.cal

Aquest document ha estat signat electrônicament per les persones indicades amb I'exercici dels càr¡ecs que s'h¡ ind¡quen, La validesa d'aquesta còp¡a
autènl¡ca la Dodeu comDrovar a:
Codi Secur de Validació
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Ginquena. El contractista coneix i accepta el nomenament de la direcció facultativa de
I'obra que recau a favor de l'enginyer industrial Miquel Fradera i Arroyo, redactor del
projecte de la Reposició, soterrament i millora dels serveis urbanístics al nucli històric
d'Argelaguer.

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. Pere Serra iVila

, Sr. Artur Ginesta Rambla

de I'Ajuntament d'Argelaguer

Representant de Salvador Serra,
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En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/t999, de l3 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal,
li informem que les seves dades seran tractades per tal de donar resposta al procedlment / tràmit ¡n¡c¡at per vostè. Les
seves dades passaran a formar part dels filxers responsabilitat d'aquest Ajuntament i només seran tractades per la

finalitat descrita. Tanmateix, li informem que les seves dades podran ser comunicades a aquelles Administracions
Públiques que, en el correcte desenvolupament del procedimenUtràmit iniciat o quan una llei així ho prevegi. En
qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d'accés, rect¡f¡cació, cancel lació i oposició m¡tjançant escrit 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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LA GARROTXA -972687137 ale'. aurfiamentú,.aroelaouer.cat

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb I'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen, La validesa d'aquesta còpia
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