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EP/os
187/2010SC
Contracte d’obres de condicionament de la carretera [...] entre la Diputació de Girona i
[...]

Parts

[nom i  cognoms],  president  de la  Diputació de Girona,  per nomenament en sessió
constitutiva de data [...], d’acord amb el que estableix [normativa aplicable], assistit pel
secretari general d’aquesta corporació, [nom i cognoms].

[nom i cognoms], en representació de [...], amb el NIF [...] i domicili social a [adreça i
població].

Antecedents

1. La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 14 de setembre
de 2010,  va autoritzar  la  contractació  de les  obres  de condicionament  de la
carretera [...]. En la mateixa sessió es van aprovar, de conformitat amb el que
estableix el Plec de clàusules administratives generals d’obres, les condicions
administratives particulars que regeixen aquesta contractació.

2. La  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  Girona,  en  sessió  de  data  21  de
desembre de 2010, va acordar l’adjudicació, en subhasta pública, de les obres
de condicionament de la carretera [...] a [...], per l’import de [...] €, inclòs l’IVA.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest contracte, d’acord amb els següents

Pactes

1. L’objecte  del  contracte  és  l’execució  de  les  obres  de  condicionament  de  la
carretera [...].

2. L’empresa adjudicatària,  [...],  es compromet  a  realitzar  l’objecte  del  contracte
amb  estricta  subjecció  al  projecte  tècnic  aprovat  al  Plec  de  clàusules
administratives  generals  d’obres  i  al  Plec  de  condicions  administratives
particulars  que  regeixen  el  contracte  (els  dos  últims,  s’adjunten  en  aquest
contracte com a annexos 1 i 2, respectivament).

3. L’empresa adjudicatària executarà les obres que són objecte d’aquest contracte
en un termini màxim de [...] dies pel preu, inclòs l’IVA, de [...] €, que se li 
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4. abonaran d’acord amb el  que estableix  el  Plec  de condicions  administratives
generals d’obres.

5. El 30 de desembre de 2010,  l’empresa adjudicatària  va constituir  la  garantia
definitiva  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona  per  [...]  €,  dipositada  amb  aval
bancari  a  [...],  segons  s’acredita  mitjançant  el  resguard  amb  el  número  de
registre [...], de data [...], la còpia del qual s’ha incorporat a l’expedient.

6. Les dues parts se sotmeten expressament als preceptes de jurisdicció, als de
procediment i als d’aplicació supletòria previstos a les clàusules [...] del Plec de
clàusules administratives generals d’obres.

Com a prova de conformitat, signen aquest contracte en dos exemplars.

Girona, 10 de gener de 2011 Blanes, 10 de gener de 2011

Per la Diputació de Girona Per [l’altra part]

[rúbrica] [rúbrica]

El secretari general

[rúbrica]


