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CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SUBMINISTRAMENT DELS CUBELLS DE
RESIDUS PER LA RECOLLIDA PORTA A PORTA EN EL MUNICIPI DE VIDRERES.
A Vidreres, els dies que figuren en les firmes digitals d’ambdues parts,
COMPAREIXEN:
D’una part, el Sr. Jordi Camps Vicente, major d’edat amb domicili a efectes de notificació
a Vidreres (17411), Carrer Girona, 3, assistit del secretari- interventor de la Corporació,
Sr. Marià Vilarnau Massa, per donar fe de l’acte.
D’altra part, el Sr
INTERVENEN:
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El Sr. Jordi Camps Vicente, Alcalde de Vidreres, en nom i representació de
l’AJUNTAMENT DE VIDRERES, NIF P1722700J d’acord amb l’acta de la sessió
plenària de constitució de l’Ajuntament de Vidreres de data 15.06.2019 i les
competències que li atorga l’article 53.1 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D’altra part, el Sr. Vicent Solé Petit (DNI 40876133G) en nom i representació de
l’empresa ALQUI-ENVAS, SL amb número de NIF B25335332, domiciliada en el carrer
CL Catalunya, número 4 de Bellcaire d’Urgell (25337) segons resulta de l’escriptura
publica atorgada davant de notari.
Tots ells amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest contracte i
ambdues parts,
MANIFESTEN:
1.- Que per decret d’alcaldia 2021DECR000767 de 22 d’octubre de 2021 es va aprovar
l’expedient de contractació del subministrament dels cubells de residus per la recollida
porta a porta en el municipi de Vidreres.
2.- Que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de febrer de 2022 es
va acordar adjudicar el contracte del subministrament a l’empresa ALQUI-ENVAS, SL
amb número de NIF B25335332 amb subjecció estricta al plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte i d’acord amb la proposició oferta per
l’empresa adjudicatària.
3.- Que l’empresa adjudicatària, ha dipositat a la Tresoreria municipal una garantia
definitiva per import de 2.943,23€ d’acord amb el que estableixen les clàusules del plec
de clàusules administratives particulars (PCAP)
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En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents, amb els seus respectius drets i
representacions,
ACORDEN:
Primer. Que l’AJUNTAMENT DE VIDRERES contracta l’empresa ALQUI-ENVAS, SL
amb número de NIF B25335332 (en endavant la contractista) l’execució del contracte
del subministrament dels cubells de residus per la recollida porta a porta en el municipi
de Vidreres.
Oferta econòmica amb IVA és de 71.226,17€.
L’oferta econòmica és de 71.226,17€ (setanta-un mil dos-cents vint-i-sis euros amb
disset cèntims) es desglossen en 58.864,60€ (cinquanta-vuit mil vuit-cents seixantaquatre euros amb seixanta cèntims) i 12.361,57€ (dotze mil tres-cents seixanta-un euros
amb cinquanta-set cèntims) que corresponen a l’impost sobre el valor afegit (IVA).
Segon. El contracte s’iniciarà a partir de la seva formalització d’acord amb el que
s’estableix en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) i en el PPT (Plec
Prescripcions Tècniques) establerts a comptar des del dia hàbil següent de la signatura
d’aquest contracte.
Tercer. El contracte es portarà a terme amb subjecció estricte al que disposa en els
Plecs de clàusules administratives aprovats i d’acord amb la proposició econòmica
oferta pel contractista.
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Aquests documents consten a l’expedient electrònic x2021001689 amb els respectius
codis segurs de verificació (CVS) i que s’incorporen al present contracte.
Quart. El contractista accepta plenament les condicions establertes per a aquest
contracte i es sotmet, en tot allò que no estigui establert expressament, a les normes
reguladores de la contractació de les administracions públiques i disposicions
concordants.
Cinquè. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual
posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius.
Contra els mateixos tindrà lloc el recurs de reposició i el contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la normativa d’aplicació, amb expressa submissió als
Tribunals de la Província de Girona.
I per deixar constància, les parts signen el present contracte per mitjans electrònics, al
qual s’incorporen el Plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques
i l’oferta del contractista, que com a document únic passen a formar part del present
contracte que s’estén a un sol efecte i que els atorgants ratifiquen i signen, de la qual
cosa en dona fe el Secretar-interventor de l’Ajuntament.
Els atorgants ratifiquen i signen aquest document, de la qual cosa en dona fe el
Secretari-interventor de l’Ajuntament.

