CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DE L’EMPRESA
MUNICIPAL VILADECANS QUALITAT, S.L.

LLOC

Viladecans

DATA

En data signatura
digital

REFERÈNCIA
ACTUACIÓ

SUBMINISTRAMENT
GAS
NATURAL
L´EMPRESA VILADECANS QUALITA S.L

NÚM.
EXPEDIENT

DE

327/19

REUNITS
D’una part, la Sra.
, proveïda del seu DNI
, i amb domicili a efectes de notificacions a Viladecans, Avinguda de Josep
Tarradelles, núm. 17.
I d’altra, el Sr.
amb DNI núm.
i amb domicili a efectes de
notificacions a Madrid, Parque Empresarial Alvento, Edificio D, 3º planta, Via de los
Poblados, 1, CP 28033.

INTERVENEN
a)

La Sra.
, actúa en nom i representació de l'entitat
VILADECANS QUALITAT, S.L. (d'ara endavant VIQUAL), constituïda per temps
indefinit, mitjançant acord de Ple de data 28 de novembre de 2002, elevat a públic
mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Viladecans, Sr.
, de data 18 de març de 2003, amb el núm.
del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en data
11 d'abril de 2003, al Tom
foli
, Hoja
, inscripció, entitat
absorbent resultant de la fusió amb “GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L.”
inscrita en el Registri Mercantil de Barcelona en data
, en virtut d'escriptura
pública atorgada davant el Notari de Viladecans, Sr.
, en data 13 de desembre
de 2013, al tom
, foli , fulla B
, Inscripció
.
Actua en la seva condició de
d'aquesta, en virtut
d'acord de nomenament i atribució de facultats acordades mitjançant Consell
d'Administració amb data 5 de novembre de 2014, elevat a públic mitjançant escriptura
de data 9 de desembre de 2014, atorgada davant Notario de Viladecans, Sr.
, amb el núm. del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en
data 17 de febrer de 2015, Tom
, foli , fulla núm.
, inscripció

b)

El Sr.
intervé en nom i representació de l’empresa UNIÓN FENOSA GAS
COMERCIALIDORA, S.A, constituïda per temps indefinit, mitjançant escriptura
autoritzada pel Notari de Madrid, Sr. , en data 28 de desembre de 1999, amb el núm.
de protocol
. Inscrita en el Registre Mercantil Tomo
, foli , secció
, full
núm.
inscripció
, i amb núm. de CIF.
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Actua en la seva condició representant de la societat segons el poder otorgat davant
del Notari de Madrid
de data 13 de maig del 2010, amb número de
protocol
Les
parts
es
reconeixen
recíprocament
capacitat,
per
contractar
els
“SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DE L´EMPRESA MUNICIPAL VILADECANS
QUALITAT S.L” i a aquests efectes
PACTEN
PRIMER.- OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és el SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DE
L´EMPRESA MUNICIPAL VILADECANS QUALITAT S.L..

SEGON.- DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL
Formaran part del contracte els següents documents dels que ambdues parts declaren està
en possessió d’una còpia:
•
•
•

Plec de Clàusules Administratives particulars i annexes
Plec de Prescripcions Tècniques
Oferta del contractista

TERCER.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ
Els treballs objecte del present contracte s’hauran d’efectuar d’acord amb les
condicions d’execució següents:
a) L’ADJUDICATARI se sotmetrà a totes les directrius tècniques que siguin
dictades per VIQUAL i pels tècnics d’aquesta, competents en la matèria, en
relació al treball contractat.
b)

L’ADJUDICATARI, a més de la funció primordial de l’objecte del contracte,
s’obliga a la realització de tot el conjunt de funcions accessòries i que són
pròpies de la seva competència professional per tal de garantir l’adequada
realització dels treballs ressenyats, amb la diligència obligada per
l’especialitat dels seus coneixements i la garantia tècnica i professional que
implica la seva intervenció, així com es compromet a facilitar - en els
terminis que es fixin - tots els documents i certificats adients pel bon
desenvolupament del mateix.
En aquest sentit, L´ADJUDICATARI designarà un encarregat de dur a terme
la coordinació amb VIQUAL, que es realitzarà amb la persona que aquesta
designi.

QUART.- TERMINI D’EXECUCIÓ
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El termini per al subministrament de gas natural en el present encàrrec serà d’UN (1)
ANY a comptar des de l´inici de la prestació del subministrament de gas natural a
VIQUAL S.L.
El contracte es podrà prorrogar anualment fins a un màxim d´una (1) pròrroga
addicional que serà potestativa per a VIQUAL i obligatòria per l´adjudicatari, sempre
que s´hagi comunicat amb una antelació de com a mínim dos mesos abans de la
finalització inicial de la vigència.
En el cas que s´acordi la pròrroga, els preus a aplicar seran els preus d´adjudicació
que resultin d l´oferta de l´adjudicatari en la present licitació, com que no hi haurà
revisió de preus sense perjudici de les modificacions que es puguin acordar pel
Ministerio de Industria, Energía y Comercio.

CINQUÈ.- PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte, d’acord amb l’oferta del contractista és de CENT VINT-I-DOS
MIL EUROS AMB CENT CINQUANTA SET CÈNTIMS ( 122.157, 00€), exclòs IVA, al
que caldrà afegir l’ IVA corresponent de VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTADOS AMB NORANTA SET CÈNTIMS (25.652,97) €), pel que l´import total serà de
CENT QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS (147.809,97€).
Els preus unitaris seran els que resulten de l’oferta del contractista, que són els
següents:

Els preus consignats en aquest són indiscutibles i no admeten cap prova
d'insuficiència, portant implícit l'import dels treballs accessoris o auxiliars, el de les
despeses, si s’escau, de la convocatòria de licitació i formalització, en el seu cas, el
de la imposició fiscal derivada del contracte i el de les càrregues laborals i col·legials
de tot ordre.
Aquest preu inclou tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu
del contracte i l'execució dels serveis; així com les despeses en concepte de control
de qualitat i seguretat i salut en el treballs, i totes aquelles necessàries, seran
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indiscutibles, no admetran prova alguna d’insuficiència i amb caràcter enunciatiu,
portaran implícits:
a) Despeses generals.
b) Benefici industrial.
c) Import dels treballs accessoris o auxiliars.
d) Les despeses corresponents al control de qualitat.
e) les despeses de licitació i formalització del contracte.
f) La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva
execució.
g) L’import de les càrregues laborals de tot ordre.
h) Els impostos, taxes o despeses de tot ordre corresponents a la sol·licitud i
obtenció dels permisos i llicències necessàries per a l’execució del contracte.
SISÈ.- FORMA DE PAGAMENT
L’ADJUDICATARI del contracte tindrà dret a l'abonament, conforme als preus
convinguts, dels treballs de referència objecte de contractació de la següent forma:
Els subministraments es facturaran un cop lliurats a VIQUAL.
La facturació de l'energia consumida mensualment es realitzarà d'acord amb
les dades registrades en els equips de mesura instal·lats per a aquest fi, que
seran facilitats per la distribuïdora. En cas de no disposar de lectura real, la
distribuïdora proporcionarà dades de consum estimat.
Les factures emeses hauran de contenir tota la informació necessària per a la
seva correcta interpretació, amb el desglossament dels preus unitaris de cada
concepte i els totals corresponents a cada camp.
Inclouran els següents conceptes:
✓
Datos de la comercializadora: CIF, razón social, dirección, teléfonos de
contacto, web.
✓
Datos del suministro: número de CUPS
✓
Datos del contador (número de contador)
✓
Identificación del punto de suministro: dirección, edificio, centro…
✓
Condiciones contratadas: tarifa acceso y discriminación
✓
Periodo facturado
✓
Fechas y lecturas (m3) de los contadores, tanto anterior como actual.
✓
Poder calorífico del gas ( kWh/m3)
✓
Consumo (kWh)
✓
Precio unitario del término variable o de energía
✓
Precio unitario del término fijo en el periodo
✓
Importe del término variable o de energía
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✓ Importe del término fijo en el periodo
✓ Coste unitario e importe correspondiente al impuesto de hidrocarburos
✓ Importe correspondiente al alquiler el equipo media
✓ Importe correspondiente al IVA
✓ Gráfico histórico de consumo de forma que se pueda ver el consumo de los
últimos 12 meses.
Arxiu digital de facturació:
L´ADJUDICATARI presentarà a l'entitat contractant totes les factures en format digital.
Aquest format digital en què es farà arribar la informació serà compatible amb el
Sistema d'informació Energètica de l'Ajuntament de Viladecans (SIE). També enviarà
mensualment un arxiu digital de facturació en format excel " taula de dades" que
contingui la informació de cada punt de subministrament detallada a continuació.
En cas que alguna de les factures emeses sigui anul·lada o modificada haurà de
constar de manera explícita en el següent arxiu de facturació: el núm. de factura
anul·lada; el núm. de la factura i la factura completa que la
Camps necessaris en format digital per cada factura:
numPoliza
cups
numReferencia
contrato
direcciónPoliza
nombre
id_Poliza
numDias
tarifa
consumkWh
consumM3
costTotal
preuMigCentkWh
importFix
costEnergia
ImportOtros
ImportResto
ImportConcepto1
ImportConcepto2
ImportConcept3
ImpostHidrocarburos
ImportIVA
fechaInicio
fechaFin
Enviament de la facturació mensual:
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Les factures s´enviaran electrònicament.
Es comunicarà de forma transparent, qualsevol canvi que es produeixi en relació amb
components reglats.
L´abonament de les factures es realitzarà per domiciliació bancària a la compte corrent
indicada en l´empresa adjudicatària. El càrrec es realitzarà 10 dies després de la data
d´enviament de la factura.
La totalitat de les factures deuran d´haver sigut emeses en un termini màxim de 30
dies naturals posteriors al dia que finalitzi el contracte.
SETÈ.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’ADJUDICATARI

A més de les obligacions generals derivades de la normativa aplicable, existiran
específicament les següents obligacions:
7.1 Obligacions en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de
prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball
L’ADJUDICATARI i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se
al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en
matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i
Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament responsable amb
caràcter exclusiu, i amb tota indemnitat de VIGEM, del compliment de qualsevol de
tals obligacions.
Als efectes de control per part de VIQUAL, sense que això impliqui no obstant cap
obligació per aquesta última, l’ADJUDICATARI haurà d'acreditar sempre que li sigui
requerit per VIQUAL, tenir complides totes les obligacions esmentades en l'apartat
anterior, posant a disposició de VIQUAL, en tot moment, els documents i
comprovants que facin referència a tals obligacions.
7.2 Pòlisses d’assegurances
Sense perjudici de l'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la
legislació vigent, L’ADJUDICATARI
està obligat a contractar una pòlissa
d’assegurança de la responsabilitat professional per un import mínim de 302.535,12€
d’indemnització per sinistre.
Abans de la formalització del present contracte, L´ADJUDICATARI ha presentat un
certificat emès per la companyia asseguradora
, declarant la
tinença de la pòlissa de responsabilitat civil número
per
un import de
juntament
amb el rebut de pagament corresponent a la present anualitat.
7.3 Constitució de finances
Iran a càrrec exclusiu de l'adjudicatari totes les despeses i impostos que s'originin per
raó
de
la
constitució
de
fiances
dimanants
del
contracte.
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La garantia definitiva per import del cinc per cent (5%) del preu del contracte serà
cancel·lada transcorregut el període de garantia des de la recepció de la totalitat dels
treballs objecti de contractació.
7.4 Compromís d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per a
l’execució dels serveis
L’ADJUDICATARI està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals tècnics i materials necessaris per a la correcta execució del
contracte. A tal efecte, està obligat a assegurar i garantir l’execució del servei amb la
qualitat establerta; i resta obligat a millorar el rendiment i la planificació dels treballs,
així com l’assignació de tots els recursos, tant tècnics com materials per a garantir la
seva execució amb la qualitat requerida en el termini acordat.
Aquests compromisos tenen caràcter d’obligacions essencials als efectes de
resolució contractual o de l’establiment de penalitats, per al cas que
L’ADJUDICATARI els incompleixi.
7.5 Indemnització de danys i perjudicis i responsabilitat patrimonial
L’ADJUDICATARI haurà de rescabalar a VILADECANS QUALITAT, S.L. pels
perjudicis derivats del dolo o negligència en el compliment de les obligacions
resultants de l’adjudicació. En aquest supòsit, la indemnització es determinarà per
VILADECANS QUALITAT, S.L., a raó dels perjudicis causats, amb audiència prèvia
de L’ADJUDICATARI i sense perjudici de l’acció judicial que en el seu cas procedeixi.
En el cas que qualsevol aliè a aquest contracte formulés reclamació de
responsabilitat patrimonial a conseqüència de deficiències en l´execució dels treballs
objecte del present encàrrec, L´ADJUDICATARI assumirà íntegrament l’import de la
reclamació, abonant la indemnització reclamada, si així s’estableix en la resolució
definitiva de l’expedient.
L´ADJUDICATARI accepta i concedeix acció directa al perjudicat que compti amb una
resolució administrativa o judicial ferma, entenent-se per acció directa la possibilitat
de reclamar directament a L’ADJUDICATARI les indemnitzacions fixades en la
resolució ferma de referència, obligant-se a abonar la indemnització reclamada al
primer requeriment de pagament que s’efectuï en contra seva i exonerant de tota
responsabilitat a VILADECANS QUALITAT, S.L..
En els casos assenyalats en els apartats anteriors, es podran destinar les factures
pendents de pagament a abonar les indemnitzacions que s’haguessin d’assumir per
L’ADJUDICATARI, en virtut de resolució administrativa o judicial.
L´ADJUDICATARI no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament.
7.6 Modificacions i arranjaments
L’ADJUDICATARI s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments
que SPM VILADECANS QUALITAT, S.L. demanés sobre els treballs objecte del
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present encàrrec, durant l’execució dels treballs i dins el termini de garantia. Així com
acomplir amb les directrius que li siguin dictades pels tècnics de la referida societat.
L’ADJUDICATARI estarà obligat a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles
defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de
normativa vigent que poguessin contenir els treballs encarregats; dins el termini de
garantia.
Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides,
VIQUAL podrà optar per resoldre l’encàrrec aplicant a L’ADJUDICATARI els
corresponents danys i perjudicis, o per resoldre aquestes deficiències carregant a
l’adjudicatari els corresponents costos, danys i perjudicis d’aquesta actuació.
VUITÈ.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA
Dins el termini d’un mes següent al lliurament o realització de les prestacions objecte
del present encàrrec, VIQUAL S.L.. estendrà acta de conformitat amb els serveis
prestats sempre i quan el subministrament s´hi hagi realitzat a entera satisfacció de
VIQUAL S.L.
Efectuada la recepció o prestada la conformitat als subministraments efectuats,
començarà a comptar el termini de garantia.
L´ADJUDICATARI prestarà un termini de garantia de 24 mesos pels materials, des
de la seva recepció.
NOVÈ.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ
L'ADJUDICATARI podrà concertar amb tercers la realització parcial de l'encàrrec.
En cas de subcontractar part de l'execució del contracte, és el contractista principal (això és,
L'ADJUDICATARI) qui assumeix la total responsabilitat del compliment de les obligacions en
matèria social o laboral a les quals es refereix l'article 201 LCSP d'acord amb el que es
preveu
per
l'article
215.4 LCSP.
L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i,
com a més tard, abans d'iniciar la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa
subcontractista, justificant prou l'aptitud d'aquesta per a executar-la per referència als
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es
troba
culpable
en
cap
prohibició
de
contractar.
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l'empresa contractista
principal, qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront
de VIQUAL i l'Ajuntament de Viladecans, de conformitat amb aquest plec i amb els termes
del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral a què es refereix el plec. El coneixement que l'Administració tingui dels contractes
subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.
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En qualsevol cas, els subcontractistes no tindran en cap cas acció directa front VIQUAL per
les obligacions contretes per ells amb el contractista principal a conseqüència de l'execució
del
contracte
principal
i
els
subcontractes.
En cap cas l'empresa o les empreses contractistes poden concertar l'execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per a contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o
culpables en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l'article 71 de
la LCSP.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. El pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles
216
i
217
de
la LCSP.
De conformitat amb el que determina la LCSP, VIQUAL podrà en qualsevol moment verificar
l'estricte compliment dels pagaments que el CONTRACTISTA ha de fer a tots els
subcontractistes o subministradors que participin en l'execució d'aquest contracte.
A aquest efecte, i si així ho sol·licita VIQUAL, el CONTRACTISTA haurà de facilitar la relació
detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el contracte quan es
perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de subcontractació o
subministrament de cadascun d'ells que guardin una relació directa amb el termini de
pagament.
Així mateix, hauran d'aportar a sol·licitud de VIQUAL el justificant de compliment dels
pagaments a aquells una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament
legalment establerts en l'art. 228 i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en el qual li sigui
aplicable.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució, de manera que
el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en aquest
plec,
responent
la
garantia
definitiva
d'aquestes
penalitats.
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, com també la
falta d'acreditació de l'aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la imposició Al
CONTRACTISTA d'una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50%) de l'import del
subcontracte.
De conformitat amb el que determina l'article 214 LCSP els drets i obligacions dimanants del
contracte podran ser cedits per L'ADJUDICATARI a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat la raó determinant de l'adjudicació del
contracte, i que la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No
podrà autoritzar-se la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les
característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
Perquè L'ADJUDICATARI pugui cedir els seus drets i obligacions a tercers, s'han de complir
els
requisits
següents:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de manera prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte o, quan es
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tracti de la gestió d'un servei públic, que hagi efectuat l'explotació durant almenys una
cinquena part del termini de durada del contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessió
es produeix trobant-se l'adjudicatari en concurs, encara que s'hagi obert la fase de liquidació.
c) Que el cessionari tingui capacitat per a contractar amb l'Administració i la solvència que
sigui exigible, havent d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al
cedent, i no estar culpable en una causa de prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre L'ADJUDICATARI i el cessionari, en escriptura pública.
El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.
DESÈ.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
10.1 Suspensió ordinària.
El contracte podrà ser suspès, ja sigui temporal o definitiva, per acord de VIQUAL o
perquè L´ADJUDICATARI opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora
en el pagament del preu superior a quatre (4) mesos, comunicant-ho a VIMED amb
un mes d’antelació, com a mínim.
En tot cas, VIQUAL ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent d’ofici o a
sol·licitud de l’empresa CONTRACTISTA, de conformitat amb el que preveu l’article
208.1 LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’haurà de subscriure una
persona en representació de l’òrgan de contractació i la CONTRACTISTA i s’ha
d’estendre dins del termini màxim de dos (2) dies hàbils, a comptar des del dia
següent de l’acord de la suspensió.
VIQUAL haurà d’abonar a l’empresa CONTRACTISTA els danys i perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb allò previst a l’article 208.2 LCSP.
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa CONTRACTISTA només inclourà els
conceptes indicats en aquest article.
10.2 Suspensió extraordinària.
En cas que una autoritat competent decreti una situació d´excepcionalitat que
impedeixi continuar executant i obligui, de forma temporal, a suspendre l´execució de
l’objecte del contracte; s´acordarà la suspensió d’aquest contracte fins que la situació
d´excepcionalitat finalitzi. En aquest cas, s´haurà d´aixecar l´acta de suspensió
corresponent en la qual es reflectiran les circumstàncies que han motivat la
suspensió, la situació en què es troba l´execució del contracte i, si procedeix, els
treballs estrictament necessaris mentre duri la suspensió extraordinària del contracte.
EL CONTRACTISTA no tindrà dret a reclamar cap tipus d’indemnització envers a
VIQUAL pel temps que duri la situació d´excepcionalitat, assumint EL
CONTRACTISTA les despeses derivades del contracte durant el període de
suspensió. VIQUAL abonarà al CONTRACTISTA les despeses que corresponguin
per a l’execució dels treballs necessaris per assegurar la seguretat i salubritat de les
persones i de les obres que s’hagin indicat a l’acta de suspensió.
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VIQUAL atorgarà una ampliació del termini d’execució del contracte pel temps
corresponent al període de suspensió, si així ho sol·licita el CONTRACTISTA, i
VIQUAL no aplicarà cap penalitat al CONTRACTISTA per aquesta ampliació del
termini ni exigirà al CONTRACTISTA cap indemnització per aquest concepte.
En el moment que cessi la situació d´excepcionalitat es reprendrà l´execució objecte
del contracte; i en conseqüència totes les activitats vinculades a ell.
ONZÈ.- INFORMACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament General de
Protecció de Dades 679/2016, en el qual es regula el dret d’informació en la recollida
de les dades de caràcter personal, es deixa constància dels següents temes:
a. La documentació requerida per a ser adjudicatari en el present procediment
que contingui dades de caràcter personal és necessària per a participar-hi.
b. Amb relació a la documentació presentada pel contractista que contingui
dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal
tècnic, col·laboradors, etc.), el contractista garanteix que ha obtingut
prèviament el consentiment de les persones interessades/ afectades per
facilitar la informació esmentada a VIGEM, amb la finalitat de presentar la
seva oferta.
c. La documentació presentada pel contractista que contingui dades de caràcter
personal serà dipositada a carrer Pompeu Fabra núm. 48-50, (08840)
Viladecans, i serà tractada per VIGEM, com a Responsable del tractament de
les dades per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de
contractació pública que sigui d’aplicació a VIGEM, així com per a la pròpia
gestió del contracte. Les dades es conservaran mentre se’n puguin derivar
responsabilitats d’acord amb les normatives aplicables en el marc de la
contractació i normativa fiscal. Aquestes dades no seran cedides a tercers
excepte en cas d’obligació legal.
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el
contractista autoritza a VIGEM, a tractar legítimament la referida
documentació i informació en els termes informats i, en el marc de l’execució
del contracte.
e. Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació,
supressió i oposició així com els drets de limitació del tractament i portabilitat
de les dades dirigint un escrit a VIGEM, com a entitat responsable del
tractament, a l’adreça indicada a la lletra c) anterior, o bé en el mail:
lopd@vigem.cat adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o un
altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el
dret.
DOTZÈ.- CONFIDENCIALITAT
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L´ADJUDICATARI està obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte, que així s’indiqui al
contracte o que així l’indiqui VIQUAL , o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal.
Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de cinc (5)
anys.
TRETZÈ.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
L’Incompliment per qualsevol de les parts d’alguna de les condicions generals de
contractació, faculta a l’altra per resoldre el contracte amb l’abonament dels danys i
perjudicis que hi pertoquin
CATORTZÈ.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ
L’encàrrec queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola.
Les parts es sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui
correspondre.

I per a què així consti, ambdues parts signen el present contracte, que es presenta en un
únic exemplar electrònic, i a un únic efecte, en el lloc i data indicats en l’encapçalament.

VILADECANS QUALITAT, S.L.

Sra.
Consellera delegada

UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIDORA, S.A

Sr.
Representant
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ANNEX NÚM. 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS PER
CONTRACTAR
El
amb DNI núm.
– P i amb domicili a efectes de notificacions a Madrid, Parque
Empresarial Alvento, Edificio D, 3º planta, Via de los Poblados, 1, CP 28033; en nom i
representació de UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA S.A., amb

DECLARA RESPONSABLEMENT
1.-

Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per
contractar amb el sector públic.

2.-

Que ni l’empresa que representa ni els seus administradors i/o representants es troben
inclosos en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar previstes en l’article
71 de la Llei 9/2017, de 8 novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic, per la
que 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.

3.-

Que UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA S.A, es troba al corrent
d'obligacions tributàries, al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social i no té cap
deute en període executiu ni amb l’Ajuntament de Viladecans, ni amb cap altre
administració i que està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al
corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de S.P.M. VILADECANS QUALITAT,
S.L .; realitzo la present declaració.
Viladecans, en data signatura digital.

Signatura

CONTRACTE DE SUMBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DE L´EMPRESA MUNICIPAL VILADECANS QUALITAT S.L ( EXP. 327/19)

