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CONTRACTE DE LES OBRES DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 

LLUMINÀRIES/PROJECTORS PER A LA IL·LUMINACIÓ DEL CAMP DE 

FUTBOL DEL T.M. DE MANCOR DE LA VALL 

 

REUNITS 

 

Mancor de la Vall, 3 juliol de 2018 

 

 D’una part el Sr. Guillem Villalonga Ramonell, batle de l’Ajuntament de 

Mancor de la Vall, amb DNI núm. 43.044.140P, actuant en representació de la 

Corporació municipal, assistit de la Secretària-Interventora de l’Ajuntament Sra. 

Elena Palacio Tuñón, que dóna fe de l’acte. 

 

 I d’altra part la Sra. Isabel Margarit Pellicer, amb DNI núm. 20.000.762-

P, en representació de VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL, acreditant la 

seva capacitat mitjançant poder notarial, atorgat davant la Iltr. Notària Sra. Ana 

Julia Roselló Garcia. en data 30 de novembre de 2016. 

 

 Ambdós manifesten tenir plena capacitat per a contractar i no estar dins 

de cap de les causes d’incompatibilitat i d’incapacitat que determinen les 

disposicions vigents en aquesta matèria, reconeixent-se mútuament la capacitat 

legal per a obligar-se, DIUEN 

 

 

ANTECEDENTS 

 

 I. Per Decret de Batlia núm 35/2018 de data 20 de febrer de 2018 es va 

resoldre aprovar l’expedient de l’obra, el projecte i els Plecs de clàusules 

administratives particulars que han de regir l’adjudicació, mitjançant 

procediment negociat sense publicitat de l’obra de “Subministrament i 
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instal·lació de lluminàries/projectors per a la il·luminació del camp de futbol de 

Mancor de la Vall”. 

 

 II. Vist que per Decret de Batlia núm. 130/2018 de data 20 de juny de 

2018, es va resoldre adjudicar a l’empresa VALDONAIRE SOLUCIONES 

TECNICAS SL amb CIF B-87577102, el contracte d’obres relatiu al projecte 

“Subministrament i instal·lació de lluminàries/projectors per a la il·luminació 

del camp de futbol de Mancor de la Vall” per un import de 38.500,00€+ IVA i un 

termini d’execució de l’obra de 3 mesos, tot això d’acord amb el plec de clàusules 

econòmic-administratives particulars, 

 

 I convenint ambdues parts, en qualitat d’adjudicant i d’adjudicatari, el 

formalitzen en el present document administratiu d’acord amb les següents 

 

CLÀUSULES 

 

 PRIMERA. - VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS SL amb CIF B-

87577102 es compromet a dur a terme l’execució de les obres del projecte de 

“Subministrament i instal·lació de lluminàries/projectors per a la il·luminació 

del camp de futbol de Mancor de la Vall” per un import de 38.500,00 € + IVA tot 

això d’acord amb el plec de clàusules econòmic-administratives particulars. 

 

 SEGONA. - El termini d’execució de les obres és de 3 mesos des de la 

signatura de l’acta de comprovació de replanteig . 

 

 TERCERA. - El Contracte s'haurà de desenvolupar d'acord amb el plec 

de clàusules administratives particulars i el projecte d'obra aprovat per Decret 

de batlia núm. 35/2018 de data 20 de febrer de 2018. 

 

 QUARTA. - El present contracte queda sotmès a les disposicions 

aplicables en matèria de contractació administrativa, i en particular, al text 
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refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques en tot allò que no s’oposi al text refós; supletòriament s’aplicaran les 

restants normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret privat. 

 

 I per què tengui la deguda constància de tot el que ha estat convingut, 

firmen aquest contracte per triplicat, juntament amb el plec de clàusules 

administratives particulars. 

 

 

            El Batle                                                L’adjudicatari en representació de 

       Valdonaire Soluciones Tecnicas SL 

 

 

 

 

 

 

Guillem Villalonga Ramonell                             Isabel Margarit Pellicer   

 

 

La Secretària-Interventora 

 

 

 

 

    Elena Palacio Tuñón   
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