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Títol
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Núm. Expedient
Assumpte

Contracte de serveis consistent en els treballs de manteniment de les
franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions i parcel·les
sense edificar del municipi de Tordera, 2021, dividit en 9 lots (Lot 7
reservat, DA4 de la LCSP)
Règim interior - Contractació
2021 / 11
Formalització de contracte del lot 6: Can Domènech, Tordera Parc (35,05
Hectàrees)

Tordera, a data de signatura electrònica

REUNITS

D'una banda, el senyor JOSEP LLORENS MUÑOZ, amb DNI núm. ---, obrant com a 2n. tinent d’alcalde
delegat en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2019/829, de 20 de juny de 2019, actuant en nom i
representació de l’Ajuntament de Tordera, amb CIF núm. --- segons és públic i notori, assistit pel
Secretari accidental (Nomenament DGAL de data 6/5/2021), el senyor VICENÇ BAYARRI PLA. D’ara
en endavant, l’Ajuntament.
I de l’altra, el Sr. FERNANDO LUMBRERAS PÉREZ, amb DNI núm. ---, actuant com a ---- de la societat
limitada unipersonal denominada ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVÍCOLAS, S.L., SOCIEDAD
UNIPERSONAL, amb CIF núm. ----, segons escriptura pública atorgada davant el Notari de l’Il·lustre
Col·legi de La Rioja amb residència a ----, senyora ----, en data ---- i amb número de Protocol ---,
societat mercantil amb domicili social a la ----, de Santo Domingo de la Calzada, codi postal 26250,
adreça electrònica ---, telèfon núm. --- i fax núm. ----. D’ara en endavant, el contractista.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a la formalització del present
contracte en les respectives qualitats en què actuen i de comú acord,
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MANIFESTEN
1.- L’11 de febrer de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tordera en sessió ordinària
va aprovar l’expedient i obertura del procediment de licitació del contracte de serveis consistent en
els treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions i
parcel·les sense edificar del municipi de Tordera, 2021, dividit en 9 lots (Lot 7 reservat a centres
especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció, Disposició addicional quarta de la Llei
de Contracte del Sector Públic) –comprensiu, entre d’altres, del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
2.- L’Ajuntament de Tordera va publicar l’anunci de l’obertura del procediment de licitació en els
mitjans següents:
•
•
•

Perfil de contractant de data 12/02/2021
DOUE 2021/S 033-082714 de data 17/02/2021 (Data d’enviament 12/02/2021)
E-tauler d’anuncis de la Corporació de 12/02/2021.

3.- El 22 d’abril de 2021, la Junta de Govern Local en sessió ordinària va adjudicar el contracte de
serveis consistent en els treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis a les
urbanitzacions i parcel·les sense edificar del municipi de Tordera, 2021, dividit en 9 lots (Lot 7
reservat, DA4 de la LCSP) corresponent al lot 6, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària,
a favor de l’operador econòmic denominat Estudios y Contratas Silvícolas, SL, atès que va presentar
la millor proposta sobre la base de la millor relació qualitat-preu i va quedar en la millor posició de
les respectives classificacions, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec
de prescripcions tècniques particulars, així com a l’oferta i condicions de la seva proposició, certificat
del qual s’adjunta com a Annex 1, amb les següents condicions:
“(...)
Lot 6:
Empresa adjudicatària:
Import base adjudicat:
IVA 21 %
Import total adjudicat:
Import de la garantia definitiva:
Termini d’execució dels treballs:

Can Domènech, Tordera Parc (35,05 Hectàrees)
ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVÍCOLAS, SL
19.483,17 €
4.091,47 €
23.574,64 €
974,16 €
Entre el 03/05/2021 i el 15/06/2021, ambdós inclosos.

(...)”
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4.- El 26 d’abril de 2021, l’Ajuntament de Tordera va remetre per mitjans electrònics (plataforma eNotum) la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte que conté la informació necessària que
permet als licitadors i candidats interposar els recursos amb suficients fonaments contra la decisió
de l’adjudicació.
5.- El 26 d’abril de 2021, l’Ajuntament de Tordera va publicar l’anunci d’adjudicació del contracte al
Perfil de contractant.

Així doncs, d’acord amb el previst a l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i havent
transcorregut 15 dies hàbils des de que es van remetre les notificacions de l’acord d’adjudicació,
formalitzen el present contracte, el qual es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- És objecte d’aquest contracte, promogut per la regidoria delegada de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Tordera, la prestació del servei consistent en els treballs de reducció de la densitat
d’arbrat i d’estassada i trituració del sotabosc, tant a la franja de baixa combustibilitat de les
urbanitzacions, com a les parcel·les sense edificar de les urbanitzacions del municipi de Tordera, en
els termes que es descriuen en el Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT).

SEGONA.- La naturalesa i qualificació. Pel que fa a la naturalesa del contracte, d’acord amb els
articles 17 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP) té la qualificació de
contracte administratiu de serveis.
Correspon a l’ajuntament la interpretació dels plecs i del contracte administratiu, així com modificar
el contracte per raons d’interès públic, resoldre els dubtes que sorgeixin durant el seu compliment,
acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.
Les resolucions que es dictin en el seu desenvolupament seran impugnables pel contractista en
defensa dels seus drets, o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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TERCERA.- La legislació aplicable. El contracte té caràcter administratiu i es regeix pel plec de
clàusules administratives particulars i pel plec de prescripcions tècniques. Les clàusules dels quals
es consideren parts integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en
les disposicions següents i per aquest ordre:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
(d’ara endavant, DL 3/2016)
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) 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 no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
del ens locals (d’ara endavant, ROAS).
f) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
g) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament;
Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; Decret
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament
dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.
i) Plec de Clàusules Administratives Generals (PCAG) de contractació de l’Ajuntament de
Tordera (BOPB núm. 149 de 23/06/2009 i BOPB núm. 15 de 17/01/2009) en allò que no
contradigui l’anterior normativa citada.
j) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin
d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l'empresa adjudicatària de l'obligació de
complir-les.

QUARTA.- Els documents que integren el contracte. El contractista es compromet a l’execució del
contracte a què es refereix la Clàusula Primera, amb estricta subjecció i plena acceptació, en primer
terme, de les ordres de l’Ajuntament de Tordera i, en segon terme, dels documents que integren el
contracte enumerats per ordre descendent de prioritat següent:
a) El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), el qual s’adjunta com a Annex 4.
b) El Plec de Clàusules Administratives Generals (PCAG) de contractació de l’Ajuntament de
Tordera.
c) El Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), el qual s’adjunta com a Annex 5.
d) La proposició adjudicatària, la qual s’adjunta com a Annex 3.
e) El document de formalització del contracte, així com les seves possibles modificacions.
f) El programa de treball acceptat per la persona responsable del contracte.
El contractista manifesta que coneix el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques particulars i els seus annexes, que regeixen aquest contracte i hi dona la
seva conformitat. Simultàniament a la formalització del contracte, el contractista signa els plecs, i la
resta de documents amb caràcter contractual que s’adjunten com a annexes al document
administratiu de formalització del contracte.

CINQUENA.- El preu. El preu del contracte adjudicat del lot 6 del servei consistent en els treballs de
manteniment de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions i parcel·les sense
edificar del municipi de Tordera, 2021, dividit en 9 lots (Lot 7 reservat a centres especials d’ocupació
d’iniciativa social i a empreses d’inserció, Disposició addicional quarta de la Llei de Contracte del
Sector Públic) és el següent:
Import base:
IVA 21 %
Preu del contracte:

Dinou mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb
disset cèntims
Quatre mil noranta-un euros amb quaranta-set
4.091,47 €
cèntims
Vint-i-tres mil cinc-cents setanta-quatre euros
23.574,64 €
amb seixanta-quatre cèntims
19.483,17 €

Per les característiques i durada del contracte, no s’admet la revisió de preus.
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SISENA.- La durada del contracte. El termini d’execució del contracte tindrà una durada màxima de
44 dies naturals, corresponents a l’anualitat 2021. L’execució dels treballs s’haurà de dur a terme
en el període comprés entre el 3 de maig de 2021 i el 15 de juny de 2021, ambdós inclosos. No es
podrà prorrogar el termini d’execució dels treballs més enllà de les sis (6) setmanes, a excepció dels
supòsits que la normativa això ho estableixi.
El contracte es podrà prorrogar un (1) any més, sense que la durada total del contracte superi els
dos (2) anys.
En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa
contractista, sempre que el preavisi amb, almenys, dos (2) mesos d’antelació a l’acabament del
termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
En cas d’extinció del contracte per compliment d’aquest, la persona adjudicatària haurà de seguir
prestant el servei fins que es formalitzi el nou contracte, en els mateixos termes i condicions, d’acord
amb el previst a l’article 235.a) del ROAS el qual estableix que en cas d’extinció normal del contracte,
el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.

SETENA.- L’aplicació pressupostària. La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs,
corresponent a l’any 2021, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2021/0501/136/2279900 en concepte de Prevenció d'incendis contra incendis forestals i Protecció
franges (ampliable), que figura al Pressupost de l’Ajuntament de Tordera per a l’exercici 2021.

VUITENA.- La garantia definitiva. Per respondre del compliment del contracte, en data 8 d’abril de
2021, el contractista ha constituït una garantia definitiva a la Tresoreria Municipal per valor de
974,16 € (nou-cents setanta-quatre euros amb setze cèntims), en forma d'aval bancari, de l’entitat
denominada ---- el qual ha estat inscrit en el Registre especial d’Avals amb el número ----, el resguard
del qual s’adjunta com a Annex 2.

NOVENA.- Termini de garantia. El termini de garantia és de 3 (tres) mesos i començarà a computar
a partir de la recepció dels serveis.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es
reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
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Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini
de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.

DESENA.- L’execució del contracte. El contracte s’executarà d’acord amb les condicions següents:
Control en l’execució del contracte:
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme
amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la
persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula 37 (Persona responsable del
contracte) del PCAP, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució
ordinària del contracte que serà l’inspector de Medi Ambient.
Els serveis s’han de prestar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que serveix de base al contracte i
d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista el
responsable del contracte.
La persona que exerceix les funcions de delegat de l’empresa contractista haurà de una persona
amb coneixements tècnics adequats i suficients i amb experiència acreditada en prestació de serveis
equivalents o similars als que són objecte d’aquest contracte.
Persona responsable del contracte:
D’acord amb l’article 62 de la LCSP i amb independència de la unitat encarregada del seguiment i
l’execució ordinària del contracte que s’indica a la clàusula 36 (Execució i supervisió del contracte)
del PCAP, l’òrgan de contractació designa a l'Ambientòloga Municipal com la persona responsable
del contracte.
Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball:
Si l’Ajuntament ho creu convenient per a la bona execució del contracte, requerirà a l’empresa o les
empreses contractistes un programa de treball que hauran de presentar, abans de la formalització
del contracte, i el qual contindrà la planificació de la prestació del servei o dels treballs objectes del
contracte de serveis, el calendari i/o la temporització d’aquests d’acord amb el termes i condicions
establertes en el plec de prescripcions tècniques.
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L’Ajuntament i la persona adjudicatària hauran d’intercanviar la informació de coordinació
d’activitats empresarials, signant l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament de Tordera la
documentació establerta legalment per donar compliment al Reial Decret 171/2004, de 30 de gener,
pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
L’Ajuntament podrà sol·licitar mentre duri l’execució del contracte contracte/subcontracte la
documentació amb caràcter mensual (TC2), o la que estigui establerta per feines no contemplades
a la fitxa inicial. El contractista haurà d’atendre el requeriment i presentar la documentació en el
termini màxim de cinc (5) dies hàbils. L’incompliment del termini podrà ser motiu de penalització
i/o resolució del contracte, segons la gravetat.
Compliment de terminis i correcta execució del contracte:
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis
totals fixats, si s’escau, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i el programa de treball
acceptat per l’Ajuntament.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies
del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats,
en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.
L’Ajuntament tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes
que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part
de l’Ajuntament.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
d’execució, es podran imposar les penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva.
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es
refereix la clàusula 48 (Altres obligacions de l'empresa contractista) del plec de clàusules
administratives particulars, es podran imposar les penalitats, de les quals respondrà la garantia
definitiva.
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En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, es podran imposar
les penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la
garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
Règim de penalitats:
L’Ajuntament podrà imposar penalitats per al cas de compliment defectuós de la prestació objecte
del contracte, per al supòsit compliments defectuosos dels compromisos i/o de les condicions
especials d’execució del contracte establertes a la clàusula 35 (Condicions especials d’execució) del
plec de clàusules administratives particulars que no tinguin atribuïdes el caràcter d’obligacions
contractuals essencials, o bé la resolució del contracte en el cas d’incompliments.
En els supòsits d'incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà
compel·lir-lo al compliment del contracte o acordar la seva resolució, amb els efectes següents:
•
•
•
•

Pèrdua de la garantia definitiva, en el seu cas.
lnhabilitació del contractista per a ulteriors licitacions i adjudicacions.
Reintegrament a càrrec del contractista de la despesa que resulti de la nova adjudicació
o realització amb relació a l'anterior de la que porti causa.
Retenció d'elements del contractista, si es creu oportú.

Les infraccions del Contractista per l'incompliment de les seves obligacions es classificaran de la
següent manera:
Pel que fa a les infraccions, tindran consideració de faltes lleus aquells compliments defectuosos
que no ocasionin cap pertorbació important en l’execució del contracte, en especial:
• La demora no justificada en l'aportació d'informes o documents, en general, sol·licitats per
I'Ajuntament en la comesa de control de l’execució del contracte.
• La manca de comunicació a I'Ajuntament de qualsevol substitució o modificació de personal.
• Qualsevol compliment defectuós de les obligacions contractuals establertes en aquest plec
de clàusules i en el plec de prescripcions tècniques, acció o omissió que infringeixi
obligacions recollides en el present plec i en el plec de prescripcions tècniques i no resulti
tipificada com infracció greu o molt greu.

Document signat electrònicament

9 / 22

Règim interior - Contractació

Núm. Expedient: 2021 / 11

• Actuacions contraries als objectius de l’Ajuntament descrits en aquest plec de clàusules i en
el plec de prescripcions tècniques.
• Compliment defectuós de qualsevol de les millores, total o parcialment.
• El retard de més d’1 dia de l’inici de la prestació del servei d’acord amb el programa de treball
acceptat per l’Ajuntament.
Tindran consideració de faltes greus aquells compliments defectuosos que no ocasionin una
pertorbació important en l’execució del contracte, en especial:
• Compliment defectuós dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses
contractistes.
• Compliment defectuós de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en la
clàusula 35 (Condicions especials d'execució) d’aquest plec.
• Compliment defectuós de qualsevol de les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral a què es refereix la clàusula 48 (Altres obligacions de l'empresa contractista) d’aquest
plec.
• La manca de puntualitat sistemàtica.
• La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
• La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es coneguin
com a causa de les activitats que es realitzin en la prestació dels serveis (Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals) que
no constitueixin infracció molt greu.
• No mantenir en bon estat de neteja i conservació els espais on es realitzi la prestació del
servei.
• Originar, per deixadesa o imprudència, costos desmesurats en les despeses d'aigua i llum, i
altres energies.
• En general, el compliment defectuós dels deures i de les obligacions amb l'usuari i la
corporació.
• La comissió de tres faltes lleus en el transcurs de l’execució dels contracte.
• El retard de més de 2 dies de l’inici de la prestació del servei d’acord amb el programa de
treball acceptat per l’Ajuntament.
Tindran consideració de faltes molt greus aquells compliment defectuosos que sí ocasionin una
pertorbació important en l’execució del contracte, en especial:
• Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte que ocasiona una pertorbació
important en l’execució del contracte.
• Compliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes de
treball.
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• Compliment defectuós amb la declaració responsable de què l’empresari disposa
efectivament dels mitjans a què s’ha compromès a dedicar o adscriure per a l’execució del
contracte.
• Compliment defectuós del servei que afectin característiques d'aquests o que s'hagin tingut
en compte per definir els criteris d'adjudicació.
• La vulneració del deure de guardar el secret professional, així com el secret de les dades de
caràcter personal que es coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en la
prestació dels serveis (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals) en matèria molt greu.
• Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
• Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori a qualsevol persona.
• Complir defectuosament les directrius que es reserva l'Ajuntament en l'acompliment de les
seves funcions o impedir que aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de
control que li són pròpies.
• El cobrament directament dels usuaris qualsevol import així com acceptar dels usuaris
premis, recompenses, propines o altres tipus de compensacions econòmiques.
• Compliment defectuós per part de l’empresa contractista de les seves obligacions derivades
de la normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos
laborals (coordinació d’activitats empresarials).
• No facilitar la documentació que l’Ajuntament de Tordera li requereixi en relació a la a la
comprovació dels pagaments als subcontractistes o subministradors per part del contractista
a facilitar la documentació que se li requereixi.
• L'acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs dels treballs objectes del
contractes.
• El retard de més de 3 dies de l’inici de la prestació del servei d’acord amb el programa de
treball acceptat per l’Ajuntament.
Pel que fa a les sancions:
Les sancions corresponents s'imposaran en la forma i quantia que es preveu en aquest plec.
La comissió d'alguna falta lleu podrà donar lloc, previ expedient instruït a l'efecte, amb audiència de
l'adjudicatari, a la imposició d'una multa fins el tres (3) per cent del preu d’adjudicació del contracte,
impostos exclosos.
La comissió d'alguna falta greu podrà donar lloc, previ expedient instruït a l'efecte, amb audiència
de l'adjudicatari, a la imposició d'una multa fins el cinc (5) per cent del preu d’adjudicació del
contracte impostos exclosos.
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La comissió d'alguna falta molt greu podrà donar lloc, previ expedient instruït a l'efecte, amb
audiència de l'adjudicatari, a la imposició d'una multa fins el deu (10) per cent del preu d’adjudicació
del contracte, impostos exclosos.
La imposició de penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Ajuntament originats per l’incompliment del contractista.
En la imposició de penalitats, s’haurà de guardar la deguda adequació entre la gravetat de
l'incompliment i la penalitat aplicada, considerant especialment els següents criteris per a la
graduació: (i) el tipus d’incompliment; (ii) la importància econòmica; (iii) l’existència
d’intencionalitat; (iv) la naturalesa dels perjudicis; (v) la reincidència, per incórrer, en el termini d’un
any, en més d’un incompliment de la mateixa naturalesa; (vi) el benefici obtingut pel contractista.
Amb independència del règim de penalitats imposades a l’adjudicatari, l’Ajuntament podrà també
imposar-li multes coercitives quan persisteixi el compliment defectuós de les seves obligacions,
sempre que hagués estat requerit prèviament i no les hagués complert en el termini fixat. L'import
diari de la multa serà de, com a màxim, 100’00 euros.
Procediment sancionador:
Les penalitzacions s'imposaran per acord de l’òrgan de contractació, o aquell en qui delegui, adoptat
a proposta del responsable del contracte. Aquest acord serà immediatament executiu i es farà
efectiu mitjançant l'emissió d'un rebut que s'haurà de fer efectiu en el termini màxim d'un mes des
de la seva notificació.
Transcorregut aquest termini, en cas que no s'hagi efectual el pagament, l'import es farà efectiu
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament mensual, s'hagi d'abonar al
contractista.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la
garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
Els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què
l’import de la penalitat no cobreix els danys causats a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista la
indemnització per danys i perjudicis.
Resolució d’incidències:
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
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modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Resolució de dubtes tècnics interpretatius:
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte
es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració supramunicipal i no vinculant.

ONZENA.- Les condicions especials d’execució. Les condicions especials en relació amb l’execució
del contracte són d’obligat compliment per part de les persones adjudicatàries. D’acord amb
l’apartat 4t de l’article 202 de la LCSP, totes les condicions especials d’execució que formin part del
contracte són exigides igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució.
El compliment defectuós de qualsevol condició especial d’execució, es considerarà, segons la
gravetat, com a infracció greu o molt greu als efectes que estableix la lletra c) de l’apartat 2 de
l’article 71 de la LCSP, amb la imposició de les penalitats de conformitat amb el que preveu l’apartat
1 de l’article 192 de la LCSP i la clàusula 40 (Règim de penalitats) del plec de clàusules administratives
particulars, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats; i l’incompliment de qualsevol de
les condicions especials d’execució serà causa de resolució de contracte.
Condicions de tipus social:
La present condició especial d’execució té la consideració d’obligació contractual essencial als
efectes previstos als articles 71.2 i a la lletra f) de l’apartat primer de l’article 211 de la LCSP, per
tant, l’incompliment de qualsevol d’elles serà causa de resolució del contracte.
Seran condicions especials d’execució del contracte de caràcter social garantir la seguretat i la
protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials
aplicables.
La persona adjudicatària estarà obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria de
prevenció de riscos laborals, així com a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de
treball i el compliment dels convenis col·lectius aplicables. Per tant, la persona adjudicatària aplicarà
a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l’últim conveni
col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de
les millores que pugui establir.
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També serà condició especial d’execució del contracte de caràcter social garantir l’estabilitat laboral
per la qual cosa la persona adjudicatària haurà de mantenir la plantilla de treballadors i
treballadores adscrits a l’execució del contracte sense que procedeixi suspendre o extingir els
contractes de treball de la plantilla, excepte les suspensions o extincions conseqüència de la
voluntat de la persona treballadora o d’acomiadaments disciplinaris.

Condicions en matèria mediambiental:
L’empresa adjudicatària haurà de respectar en tot moment la legislació aplicable en els diferents
nivells normatius (comunitari, estatal, autonòmic i local), tant la que es trobi en vigor a l'inici de
l’execució del contracte com la que pugui promulgar durant la vigència del contracte i resulti
d’aplicació, de manera que haurà de conèixer els requisits ambientals que puguin afectar
l'acompliment de les tasques previstes en el contracte.
L’empresa adjudicatària serà responsable de l'acompliment d'aquestes condicions per part dels seus
subcontractistes, si n'hi ha.
Com a requisit bàsic per a l’execució del contracte, l'empresa adjudicatària estarà en possessió i al
corrent de qualsevol tipus de llicència o autorització que la normativa ambiental en vigor estableixi.
Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària els incidents i / o accidents ambientals causats per
aquesta que es puguin produir durant les operacions que realitzi com conseqüència de l’execució
del contracte.
En cap cas, l'execució correcta de les responsabilitats ambientals de l’empresa adjudicatària podrà
generar un cost afegit per l’Ajuntament.
S'haurà d'assegurar la correcta gestió i seguiment ambiental de l’execució del contracte, a fi de
garantir el compliment de les indicacions i mesures establertes en el plec. Per tant, els Serveis
Tècnics de l’Ajuntament duran a terme, tantes vegades com es consideri necessari, la supervisió i
control ambiental de les activitats desenvolupades com a conseqüència de l’execució del contracte.
L'empresa adjudicatària haurà de facilitar l'accés al personal designat per l’Ajuntament per
desenvolupar les tasques d’inspecció, vigilància i seguiment ambiental i haurà de col·laborar
mostrant tots els documents i registres que se sol·licitin.
Les tasques d’inspecció, vigilància i seguiment ambiental es realitzaran amb una periodicitat variable
i en funció de l'envergadura i tipologia de l'actuació, així com de la sensibilitat de l'entorn en què es
desenvolupi aquesta.
En particular, l’empresa adjudicatària s'obliga a:
Document signat electrònicament

14 / 22

Règim interior - Contractació

Núm. Expedient: 2021 / 11

A) Abans de l'inici de l’execució del contracte:
1. Implantar les mesures preventives adequades per a la realització de l'activitat conduents a
minimitzar els impactes mediambientals derivats de la mateixa i, específicament, adoptarà
les mesures oportunes per a l'estricte compliment de la legislació mediambiental vigent que
sigui d'aplicació al treball realitzat, per al que donarà formació i instruccions específiques en
matèria de bones pràctiques mediambientals al personal que hagi d’executar el contracte.
2. En cas de generar abocaments, residus o altres incidents que puguin contaminar l'aigua,
l'aire o el sòl, ha d'informar d'això a l’Ajuntament i es responsabilitzarà d'aplicar les mesures
correctives necessàries.
3. Col·locar contenidors adequats, si cal, per confinar els residus generats de l'activitat
contractada.
4. Tapar les arquetes de desguàs, si cal, per prevenir l’abocament de productes no desitjats.
5. Posar lones o plàstics impermeables a les zones en què es prevegi que puguin filtrar líquids
no desitjats al subsòl.
B) Durant l'execució del contracte:
1.
2.
3.
4.
5.

Fer ús de les mesures preventives enumerades en l'apartat anterior.
Garantir un ús eficient de l'aigua, energia i materials durant l’execució del contracte.
Garantir la minimització de les emissions que puguin ser nocives per al medi ambient.
No causar cap dany innecessari a la flora i fauna de l'entorn.
En cas de disposar d'instal·lacions on vagin a desenvolupar-se operacions de valorització,
eliminació o emmagatzematge en l'àmbit de la recollida tot esperant tractament, aquestes
hauran de comptar amb la seva corresponent autorització ambiental per, com a mínim, els
residus generats durant l’execució del contracte.
6. Garantir que els vehicles que realitzen transport de residus estiguin degudament autoritzats
per l'òrgan competent per a la recollida i transport dels residus.
7. Garantir que tots els equips de càrrega, descàrrega i transport estigui en condicions de
complir la normativa vigent (Matriculació, targeta de transport, ITV, normes de seguretat,
assegurances, etc.).
8. Disposar de totes les mesures de contenció necessàries per evitar fuites i vessaments de
qualsevol dels productes emmagatzemats en les seves instal·lacions o utilitzats en l’execució
del contracte.
9. Comunicar immediatament qualsevol incidència ambiental detectada en el transcurs de
l’execució del contracte de forma fefaent i per escrit amb posterioritat.
10. Notificar, amb suficient antelació, qualsevol possible emissió, soroll, etc. que pugui resultar
molest durant el seu treball en les instal·lacions incloses en el contracte i adoptar mesures
per minimitzar els efectes d'aquests impactes.
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11. Seguir els procediments i instruccions que, en qüestions mediambientals, li siguin donades
per l’Ajuntament.
C) A la finalització d’execució del contracte:
1. Conservar l'entorn en el qual s’executi el contracte en les mateixes condicions que es trobava
abans de l'inici.
2. Comunicar qualsevol visita, inspecció, comunicació o actuació de l'autoritat ambiental
competent relacionada amb l’execució del contracte.
3. Reparar les conseqüències de qualsevol incident o accident ambiental que per la seva
inadequada actuació o simple negligència pugui generar durant l’execució del contracte.
Igualment, l’empresa adjudicatària assumirà les responsabilitats que puguin derivar-se per
danys de caràcter ambiental d'acord amb el que estableix la Llei de Responsabilitat
Mediambiental.
4. Garantir la neteja i retirada final de residus produïts com a conseqüència de l'execució del
contracte. L’empresa adjudicatària es farà càrrec dels seus residus gestionant-los a través
d'un gestor autoritzat.

DOTZENA.- Les condicions de pagament. L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat
amb el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del contracte.
El preu del contracte s’abonarà mitjançant un únic pagament (una única factura) a la finalització
dels treballs que haurà de correspondre amb els serveis efectivament prestats.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb
signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número
d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de
les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i el sector públic que en depèn.
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La plataforma e-FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques a l’Ajuntament de
Tordera. Als efectes de la factura electrònica, s’informa que:
Oficina comptable
Òrgan gestor
L01082845
Intervenció L01082845 Junta de Govern
Registre de Factures

Unitat tramitadora
L01082845 Intervenció Gestió
Pressupostària

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar a la web de l’Ajuntament de Tordera a
l’apartat Bústia de Factures electròniques (consulta de l’estat de factures i pagaments de
documents), a partir de l’endemà del registre de la factura:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=202
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per executar
els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any,
qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat
que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.

TRETZENA.- Les modificacions del contracte. El contracte només es pot modificar per raons d’interès
públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que
es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
Modificacions previstes:
De conformitat amb el que disposa l’article 204 de la LCSP, es preveu que el contracte es pugui
modificar fins a un 10 per cent del preu del contracte.
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte ni
pot alterar la naturalesa global del contracte inicial.
La facultat per modificar el contracte és potestativa de l’Ajuntament i serà obligatòria per l’empresa
contractista al preu/hora resultant de l’adjudicació.
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Quant a la tramitació de les possibles modificacions previstes en el plec, se seguirà la següent
tramitació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Informe tècnic de necessitat emès pel responsable del contracte.
Audiència a l’empresa contractista durant un termini de 10 dies hàbils.
Informe d’Intervenció sobre la fiscalització i existència de crèdit adequat i suficient.
Informe de jurídic de Secretaria sobre la modificació del contracte.
Acord de l’òrgan de contractació d’aprovació de la modificació.
Reajustament de la garantia, en el termini de 15 dies naturals comptats de la notificació,
mitjançant la retenció del preu de les factures pendents de pagament.
g) Formalització de la modificació, en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació.
D’acord amb l’article 309 de la LCSP, no tindran la consideració de modificacions la variació que
durant l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats
realment executades sobre les que preveu el contracte (augment o reducció del nombre d’hectàrees
a executar al preu unitari d’execució que en resulti adjudicat), les quals es recolliran en la liquidació.
Modificacions no previstes:
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article
207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb
la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153
de la LCSP i la clàusula 33 (Formalització i perfecció del contracte) d’aquest plec.

CATORZENA.- La resolució. Són causes de resolució del contracte les següents:
•
•

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 de la LCSP
relatiu a la successió del contractista.
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
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El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista.
La demora en el compliment dels terminis totals o parcials per part del contractista.
La demora en el pagament per part de l’Ajuntament per un termini superior a sis mesos.
L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
Incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula
35 (Condicions especials d'execució) del plec de clàusules administratives particulars.
L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donantse les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin,
aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o
menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a
l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre (4) mesos
a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per
termini superior a vuit (8) mesos acordada per l’òrgan de contractació.
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució
del contracte.
La demora i/o el retard injustificat de més cinc (5) dies naturals en l’inici de la prestació del
servei objecte del contracte.
L’acumulació de dues faltes molt greus.
Els supòsits que s’assenyalen a les lletres c), d), i f) de l’article 294 de la LCSP, quan el
contracte de serveis comporti prestacions directes a favor de la ciutadania.

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212,
213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.

QUINZENA.- El personal laboral del contractista. Correspon exclusivament a l'empresa contractista
la selecció del personal que, reunint els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs (en els
casos en què s'estableixin requisits específics de titulació i experiència), formarà part de l'equip de
treball adscrit a l'execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Ajuntament
del compliment d'aquells requisits.
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L’empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiu i continu, sobre el
personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de direcció
inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels salaris, la concessió
de permisos, llicències i vacances, la substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència,
les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el
pagament de prestacions, quan sigui procedent, les obligacions legals en matèria de prevenció de
riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària , així com tots els drets i obligacions que es
deriven de la relació contractual entre empleat i empresari.
L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte de
l'activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
L'empresa contractista està obligada a executar el contracte en les seves pròpies dependències o
instal·lacions tret que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus serveis a les
dependències dels ens. En aquest cas, el personal de l'empresa contractista ocuparà espais de
treball diferenciats del que ocupen els empleats públics. Correspon també a l'empresa contractista
vetllar pel compliment d'aquesta obligació.
L'empresa contractista ha de designar almenys un coordinador tècnic o responsable, integrat en la
seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
a) Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista enfront de l’Ajuntament, canalitzant la
comunicació entre l'empresa contractista i el personal integrant de l'equip de treball adscrit
al contracte, d' una banda, i l’Ajuntament d'un altre, en tot el relatiu a les qüestions
derivades de l'execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de la execució del contracte, i impartir a
aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb
la prestació del servei objecte del contracte.
c) Supervisar el correcte exercici per part del personal integrant de l'equip de treball de les
funcions que tenen encomanades, així com controlar l'assistència del personal al lloc de
treball.
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte, havent a
aquest efecte coordinar adequadament l'empresa contractista amb l’Ajuntament, a l'efecte
de no alterar el bon funcionament de la prestació.
e) Informar l’Ajuntament sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de
l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.
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SETZENA.- La confidencialitat. Sens perjudici de les disposicions relatives a la publicitat de
l’adjudicació i a la informació que hagi de donar-se als candidats i licitadors, l’òrgan de contractació
no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.
Aquest caràcter afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de
les ofertes. En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés
degut a l’execució del contracte a la qual se li hagi donat el referit caràcter als plecs o al contracte,
o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant
un termini de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència.

DISSETENA.- La protecció de dades. L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que
estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.

DIVUITENA.- La bústia electrònica. Tret de manifestació en contrari per part del contractista,
formalitzada per escrit de forma fefaent o bé mitjançant compareixença davant de l’Ajuntament, el
domicili de l’empresa i adreça de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició
de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM, així com, si escau,
la contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions, per tal d’efectuar tota mena de
notificacions, comunicacions i tràmits en relació a l’expedient seran els que figuren a continuació:
Raó social:
CIF:
Adreça notificacions:
Codi Postal i Població:
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Correu electrònic on rebre els avisos de les posades
a disposició de les notificacions i comunicacions
electròniques mitjançant el servei e-NOTUM:
Telèfon mòbil on rebre els avisos de les posades a
disposició de les notificacions i comunicacions
electròniques mitjançant el servei e-NOTUM:
Nom persona autoritzada per accedir a les
notificacions:
NIF persona autoritzada per accedir a les
notificacions:

I perquè consti, signen aquest contracte, a data de signatura electrònica amb el vistiplau del
secretari accidental, que dona fe.

Per l’empresa contractista, en representació de la societat mercantil ESTUDIOS Y CONTRATAS
SILVÍCOLAS, SL, Sr. Fernando Lumbreras Pérez

Per l’Ajuntament, el 2n. tinent d’alcalde delegat en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2019/829,
Sr. Josep Llorens Muñoz

En dona fe, el Secretari accidental (Nomenament DGAL de data 6/5/2021),
Sr. Vicenç Bayarri Pla

Document signat electrònicament

22 / 22

Règim interior - Contractació

Núm. Expedient: 2021 / 11

ANNEX 1. CERTIFICAT DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ
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ANNEX 2. GARANTIA DEFINITIVA
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ANNEX 3. PROPOSICIÓ ADJUDICATÀRIA
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ANNEX 4. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS (PCAP)
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ANNEX 5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS (PPT)
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