Expedient núm.: 66/2021
Document de Formalització del Contracte
DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN
FORMA D’ESTELLA A LES CALDERES DE BIOMASSA DE LES PISCINES
MUNICIPALS I DEL COMPLEX EDUCATIU DE LA SÉNIA
D'una part, JOSE RAMON BELLAUBÍ CABALLER, com a alcalde i en representació
de l’Ajuntament de la Sénia, amb CIF núm. P4304500D, i domicili a efectes de
notificacions al C/ Tortosa núm, 1, 43560 la Sénia, actuant expressament autoritzat per
la formalització d’aquest acte, i segons l’àmbit competencial definit a l’article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i DA segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
De l’altra , RICARDO GIL RULL , amb DNI núm. 73257209-R el qual actua en nom i
representació de la mercantil GIL FORESTAL, SL (CIF B44187078), amb domicili a
Peñarroya de Tastavins, C/ Sol, 8, constituïda mitjançant escriptura pública autoritzada
dant notari Maria del Carmen Gracia del Val, el qual assegura que en data d’avui la
representació amb la que actua no li ha estat revocada, limitada ni suspesa, així com
que tampoc ha variat la capacitat circumstàncies de la seva representada , atorgada
en escriptura pública en data 13 d’agost de 2002 i amb número de protocol/document
802.
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0463
Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar el present contracte administratiu de subministrament, a aquests efectes,
MANIFESTEN
1. Que l’objecte d’aquest contracte és el subministrament de biocombustible en forma
d’estella a les calderes de biomassa de les piscines municipals i del complex educatiu
de la Sénia.
2. Per Resolució d’Alcaldia número 2021-0259 de data 29 de març de 2021, es va
aprovar l’expedient de contractació, (mitjançant procediment obert simplificat) i els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regien
la convocatòria de la licitació d’aquesta contractació.
3. En data 18 de maig de 2021, l'adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de
2.700€, corresponent al 5% de l’import del pressupost base de licitació.
4. Per Resolució d’Alcaldia número 2021-0463 de data 1 de juny de 2021, es va
resoldre aprovar l’adjudicació del contracte a l’empresa GIL FORESTAL, SL.
I convenint ambdues parts, a l’empara de l’article 153 del LCSP, formalitzen el present
contracte en aquest document administratiu, per la qual cosa,
PACTEN
PRIMER. Que el senyor RICARDO GIL RULL, en nom i representació de l’empresa
GIL FORESTAL, SL, s’obliga a realitzar el subministrament de biocombistible en forma
d’estella per a les calderes de biomassa de les piscines municipals i del complex
educatiu de la Sénia per un import de 102,85€/tona (base imposable 85,00€/tona, IVA
17,85€), d’acord amb l’oferta presentada en data 21 d’abril de 2021 i amb les
característiques següents:

Criteris quantificables automàticament

1. Baixa respecte
al preu de
l’estella

2. Proximitat
geogràfica de
l’estella
3. Termini de
lliurament de
l’estella des de
la data de
comada

4. Anàlisi d’una
mostra
per
part
d’un
laboratori
a
càrrec
de
l’adjudicatari

Preu unitari ofert (IVA exclòs)
85,00€/tona

IVA (21%)
17,85€/tona

Total preu unitari
ofert (IVA inclòs)
102,85€/tona

Comarca del Montsià

Abans de 48 hores -abans de 2
dies naturals

1 anàlisi per any de contracte (2
anàlisis)

SEGON. El termini d'execució del contracte és de 2 anys a partir de la formalització
del contracte en document administratiu. Es preveu la possibilitat d’una pròrroga de 2
anys.
TERCER. Que el subministrament s’executarà segons les estipulacions contingudes
en el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, i
a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni a l’empresa
contractista la persona responsable del contracte (Albert Bel Esteller).
QUART. D’acord amb el que disposa l’article 133 de la LCSP, el contractista no pot
difondre la informació a la que tingui accés en ocasió de l’execució del contracte.
Durant tota la vigència del contracte haurà de preservar el compliment d’aquest
principi, així com el de respectar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.
CINQUÈ. Que la modificació del contracte 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, amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP i amb el que es preveu en la
clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives particulars.
Ni la persona designada com a responsable del contracte ni l’empresa contractista
poden introduir o executar modificacions en les condicions del subministrament, sense
la prèvia aprovació tècnica i del pressupost que en resulti.
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena del plec.

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el Perfil de contractant.
SISÈ. La recepció i liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210, 300 i 304 de la LCSP 2017 i la 21.1 del plec.
SETÈ. Les especificacions de la durada del termini de garantia es troben recollides en
la clàusula 21.5 del plec.
VUITÈ. Que el contracte té caràcter administratiu i es regeix pel plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
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.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
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) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
f) 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.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
En cas de discordança entre el que preveuen els documents, prevaldrà el que s’indica
al PCAP.
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 l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en
aquest document, entenent-se com a data de formalització d’aquest contracte la que
consta en la signatura electrònica de l’alcalde.
Signatura,
L’Alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballer

Signatura,
Representant de l’empresa,
Ricardo Gil Rull

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

