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2.11.1. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
G1038. Expedients de concessió de serveis

Annex núm. 8
MODEL D’AVAL
L’entitat ----------------------------------------------------------(raó social de l’entitat de crèdit o
societat de garantia recíproca), amb N.I.F.-----------------------------, amb domicili (a efectes de
notificacions i requeriments) al ---------------------------------------- (carrer, plaça, avinguda, codi
postal, localitat), en el seu nom----------------------------------------------------(nom i cognoms dels
apoderats), amb poders suficients per poder obligar-se en aquest acte, segons resulta de la
verificació de la representació de la part inferior d’aquest document,
AVALA
A: ------------------------------------------------------------------(nom i cognoms o raó social de l’avalat),
amb NIF-----------------------------------, en virtut del que disposa la clàusula 12 del Plec de
clàusules administratives per respondre de les obligacions següents: (detallar l’objecte del
contracte o obligació assumida pel garantit i el caràcter de la fiança: provisional, definitiva,
complementària,
etc------------------------------------------------------------------------------------------,
davant del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per un import de --------------------------------------------------------------------- (en lletra), -------------------------------------------- € (en xifres).
L´ Entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix amb tots el requisits
previstos en l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia expressa al
benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, amb subjecció als termes previstos a la legislació de contractes de les
Administracions públiques, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa
reguladora del Consell Comarcal
El present aval estarà en vigor fins que el Ple del Consell Comarcal, o qui en el seu nom
sigui habilitat legalment per a això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb el
que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i la legislació
complementària.
Les anteriors mencions a la normativa contractual s’entendran referides a la legislació vigent
i concordant en cada moment.
_________________________________, _________d________________ de ______
Localitat i data
Raó social de l’entitat:
Signatura dels apoderats
VALIDACIÓ DE PODERS PEL NOTARI
PROVINCIA DATA NUMERO O CODI
______________________________________________________________________,
Província

Data

Núm. o codi
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