ajuntament de
palafrugell
Cte-serveis del disseny, edició material , inform .i comunicació campanya FORM

CONTRACTE DE SERVEIS, MITJAN<;ANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB
PUBLICITAT, DEL DISSENY, EDICIÓ DE MATERIAL, INFORMACIÓ 1
COMUNICACIÓ DE LA CAMPANYA DE DESPLEGAMENT DE LA FRACCIÓ
ORGÁNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS (FORM), D'AQUESTA LOCALITAT.

A PALAFRUGELL, vuit de man; de dos mil deu, davant meu , JORDI TURON 1 SERRA,
Secretari de l'Ajuntament de PALAFRUGELL (Girona) , compareixen :
D'una banda SERGI SABRIA 1 BENITO, Alcalde-President de l'Ajuntament de
PALAFRUGELL, i d'altra MAITE DOMENECH 1 LLANSOLA, titular del DNI núm .:
46.112.289A, representant de !'empresa TERREGADA.NET, S, NIF F-17892381 , i
domiciliada al carrer Pompeu Fabra , 32 A (17172) ARMENTERA, els quals reconeixen
mútuament la seva capacitat legal per contractar i obligar-se, han convingut aquest
contracte , d'acord amb la següent clausula:
La Junta de Govern Local , en la seva sessió del dia 19 de febrer de 201 O, va adjudicar
els serveis mitjan9ant procediment negociat amb publicitat, del disseny, edició de
material , informació i comunicació de la campanya de desplegament de la fracció
organica deis residus municipals (FORM), d'aquesta localitat, a !'Empresa
TERRAGADA.NET, SCCL, NIF F-17892381 ; pel preu de 89.000 euros IVA inclós , amb
carrec al Pressupost de despeses de l'Ajuntament pera l'exercici 201 O.

ATORGUEN

en els seus respectius drets i representacions, aquest contracte , pel qual el senyor
Sergi Sabría i Benito, com a Alcalde-President de l'Ajuntament de Palafrugell , i en el
seu nom adjudica a favor de TERREGADA.NET, SCCL, els serveis mitjan9ant
procediment negociat amb publicitat, del disseny, edició de material , informació i
comunicació de la campanya de desplegament de la fracció organica deis residus
municipals (FORM), d'aquesta localitat Palafrugell , per la quantitat de 89.000, IVA
inclós .
L'adjudicatari s'obliga a executar aquests serveis, amb subjecció estricta a l'oferta
presentada ; es fixa un termini per a la presentació de la documentació de 15 dies a
comptar des del dia següent al de la recepció de notificació de l'acord d'adjudicació .
A més l'adjudicatari haura d'atenir-se a les disposicions legals vigents i les que es
dictin , i respon del seu compliment amb la garantía pel termini establert.
Conforme les parts, es ratifiquen i signen aquest contra e per duplicat.
Dono fe, el Secretari General de l'Ajuntament de PALA
L'ALCALDE,

L'ADJUDICATARI,

~ec.retaria
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