CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS CONSUMS I
SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS I D'AIGUA MITJANÇANT EL
SISTEMA D'INFORMACIÓ ENERGÈTICA (SIE). EXP. AUM 2021 58
A Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica

INTERVENEN
D'una part, la senyora Gina Pol i Borràs, en la seva qualitat de Presidenta de l’Àrea de Política
Territorial, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, facultat per aquest
acte per decret d’Alcaldia facultat per aquest acte per decret d’Alcaldia núm. 527, de data 9 de
febrer de 2021 i assistit per la Secretària General de la Corporació, que dona fe d’aquest acte.
De l'altra, el Sr. David Pon Peñalba, amb DNI núm.46647216L, en nom i representació de
GASSO CIMNE INERGY SL de la qual actua en qualitat de GERENT/APODERAT, segons
escriptura pública atorgada davant el Notari de (Barcelona), senyor Antonio Rosselló Mestre, en
data 01/08/2014 i número de protocol 2420 CIF núm. B65869273 domiciliada a Barcelona
carrer Terol núm.51-55.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat , respectivament, per a formalitzar el
present contracte i,

MANIFESTEN
I.- Que per decret de la presidenta de l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Media
Ambient de data 2 de juny de 2021 s’ha adjudicat a l’empresa GASSÓ CIMNE INERGY S.L
el contracte del servei de gestió dels consums i subministraments energètics i d’aigua
mitjançant el Sistema d’Informació Energètica (SIE), per un preu de 7.704,64 euros més
1.617,97 euros d’IVA euros, que fan un total de 9.322,61 euros IVA inclòs, per dos any de
contracte, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i memòria –
plec tècnic aprovats per decret de la presidenta de l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i
Media Ambient de data 6 de maig de 2021.
En virtut de l'anterior, ambdues parts formalitzen aquest contracte amb subjecció a les següents

CLÀUSULES
Primera.- És objecte d'aquest contracte l'adjudicació a favor de l'empresa GASSÓ CIMNE
INERGY S.L (B65869273) del contracte del servei de gestió dels consums i subministraments
energètics i d’aigua mitjançant el Sistema d’Informació Energètica (SIE), per un preu de
7.704,64 euros més 1.617,97 euros d’IVA euros, que fan un total de 9.322,61 euros IVA inclòs,
per dos any de contracte, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars aprovats per decret de la Presidenta de l’Àrea de Política territorial,
habitatge i medi ambient de data 6 de maig de 2021.
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Segona.- Aquest contracte tindrà una vigència de dos (2) anys, d’acord amb allò previst al plec
de clàusules administratives particulars que regeix el contracte, amb possibilitat pròrrogues
anuals de fins a dos anys més.
Tercera.- D’acord amb allò previst a l’article 139.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la presentació de l’oferta per part d’ GASSÓ CIMNE INERGY S.L
ha comportat l’acceptació incondicionada de la totalitat de les clàusules o condicions previstes
en els plecs de clàusules administratives particulars i memòria, plec tècnic aprovats per decret
de la Presidenta de l’Àrea de Política territorial, habitatge i medi ambient de data 6 de maig de
2021, sense cap excepció ni reserva.
Qualsevol circumstància no prevista en el present contracte es regirà per allò que prevegin els
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que han servit de base
per a la licitació.
Quarta. Si amb motiu de l’aplicació d’aquest contracte sorgissin desavinences entre
l’Ajuntament i la contractista, una vegada esgotada la via administrativa se sotmetran als òrgans
judicials de la jurisdicció contenciosa administrativa de Barcelona, amb expressa renúncia del
contractista a la jurisdicció dels tribunals del seu domicili.
Cinquena. El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i dels
documents annexos que en formen part, o de les instruccions, plecs i normes de tota classe
promulgades per l’Administració, que puguin tenir aplicació en execució d’allò pactat, no
eximirà la contractista de l’obligació del seu compliment.
Per la deguda constatació de tot el que s'ha convingut, se signa aquest contracte.
Per l'Ajuntament
Gina Pol i Borràs

Per l’empresa GASSÓ CIMNE INERGY S.L
David Pon Peñalba

Dono fe,
Secretària General
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