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CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE DIAGNOSI DELS SISTEMES DE
SANEJAMENT DELS MUNICIPIS I NUCLIS DE LA COMARCA DEL PLA D’URGELL
REUNITS
D'una banda, el Sr. Rafel Panadés i Farré, amb DNI núm. 40.896.337Z , en qualitat de
president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, amb domicili al carrer Prat de la Riba, 1 de
Mollerussa, actuant en nom del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, amb NIF P7500012E, i
tal com s’estableix a l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, que assenyala les
atribucions dels presidents del consells comarcals. D’ara en endavant l’adjudicador.
I de l’altra el Sr. Jordi Bessa Panadés, amb NIF número 39.711.173V, que actua en
representació de l’empresa UTE INVALL-TAM I TECNOLOGIA ANÁLISIS Y MEDIO
AMBIENTE, S.A., com a Gerent únic i titular de la plena representació legal i jurídica de
l’UTE, i segons escriptura pública autoritzada davant Notari de Barcelona D. José Manuel
Vaño Gironés, en data 28 de maig de 2021 i amb número de protocol 1654, amb CIF núm.
U06839401, domiciliada a efectes de notificacions a Reus (43203) Avinguda Maria Fortuny,
83-4º, el qual manifesta tenir plena capacitat per contractar i que no es troba incurs en cap
de les causes d'incompatibilitat ni d’incapacitat, d’acord amb la legislació aplicable. D’ara en
endavant l’adjudicatari.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,

MANIFESTEN
1.Que l’objecte d’aquest contracte és el servei de diagnosi dels sistemes de sanejament
dels municipis i nuclis de la comarca del Pla d’Urgell, consistent en l’execució d’una diagnosi
exhaustiva de l’estat actual de les xarxes de clavegueram dels municipis de la comarca del
Pla d’Urgell que actualment no disposen d’un sistema de tractament de les seves aigües
residuals, per tal de localitzar l’entrada d’aigües blanques procedents dels regs de la zona
o de nivells freàtics, i proposar actuacions de desconnexió.
2. Que per mitjà de Decret de presidència núm. 0077/2021 de data 10 de març de 2021, es
va aprovar l’inici de l’expedient de contractació mitjançant el procediment obert i tramitació
ordinària, per a l’execució del servei de diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis
i nuclis de la comarca del Pla d’Urgell.
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3. Que per mitjà de d’Acord del Ple de data 19 d’abril de 2021, es va aprovar l’expedient de
contractació, el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del Contracte
del servei de diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de la comarca
del Pla d’Urgell.
4. Que mitjançant Acord del Ple de data 14 de juny de 2021, s’ha resolt el que transcrit
literalment diu així:

“8. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
DIAGNOSI DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DELS MUNICIPIS I NUCLIS
DE LA COMARCADEL PLA D’URGELL
El Sr. president dona compte de:
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en sessió realitzada el dia 19
d’abril de 2021, va aprovar l’expedient de contractació i el plec de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques de la licitació del servei de
diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de la comarca del Pla
d’Urgell;
Atès que la Mesa de contractació reunida en data 19 de maig de 2021, va proposar
l’adjudicació del contracte del servei de diagnosi dels sistemes de sanejament dels
municipis i nuclis de la comarca del Pla d’Urgell a la UTE INVALL – TAM I TECNOLOGÍA
ANÁLISIS Y MEDIOAMBIENTE, SA, i en els termes que es transcriuen a continuació:

“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ QUE VINCULA ELS SEGÜENTS
TRÀMITS ADMINISTRATIUS: LECTURA DE L’INFORME DE VALORACIÓ DE
LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR,
OBERTURA DEL SOBRE C QUE CONTÉ LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ELS
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, LA SEVA VALORACIÓ
DEFINITIVA I LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE DIAGNOSI DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DELS MUNICIPIS
I NUCLIS DE LA COMARCA DEL PLA D’URGELL
Per mitjà del Decret de Presidència núm. 247/2021, de data 19 de maig de 2021, el qual
resol la substitució d’un vocal de la Mesa de Contractació de la licitació del contracte de
del servei de diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de la comarca
del Pla d’Urgell, es constitueix la Mesa de Contractació formada pels següents
membres:
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ASSISTENTS:
PRESIDENT: Rafel Panadés i Farré, President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell

VOCALS:

- Anna Areny i Torra, secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell,
- Laia Cunillera, funcionària tècnica d’administració general d’intervenció del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
- David Palau Lamarca, tècnic de l’àrea de sanejament del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell.

SECRETARIA: Iolanda Vera del Rio, tècnica administrativa de Secretaria del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell
A Mollerussa, a 19 de maig de 2021, essent les 10.30 hores, es constitueix en acte
públic, la Mesa de Contractació, formada pels membres esmentats anteriorment, per tal
de procedir a la lectura de l’informe tècnic de valoració en relació als criteris de valoració
que depenen d’un judici de valor, de conformitat amb el que s’estableix l’art. 157.5 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, i l’obertura del sobre
electrònic C que conté la proposició econòmica i documentació quantificable de forma
automàtica.
Assisteix a l’acte d’obertura l’empresa UTE INVALL - TAMA (CIF A43008424) i
TECNOLOGÍA ANÁLISIS Y MEDIOAMBIENTE, SL (CIF B25387135) i l’empresa
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (A08000234).
Tot seguit es dona lectura a l’informe tècnic de valoració de data 18 de maig de 2021,
que transcrit literalment diu així:
“INFORME DE L’AREA DE SANEJAMENT
ASSUMPTE
Valoració tècnica relativa als criteris que depenen d’un judici de valor, presentades a la
licitació corresponent al contracte de serveis de diagnosi dels sistemes de sanejament
dels municipis i nuclis de la comarca del Pla d’Urgell.

INFORME
A la licitació del contracte de serveis dalt esmentat, s’hi han presentat un total de quatre
empreses:
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META ENGINEERING.
UTE INVALL-TAMA
OFICINA TÈCNICA ARENI SL
AGBAR

El Plec de Clàusules administratives particulars, estableix els següents criteris que
depenen d’un judici de valor:
− Descripció dels mitjans humans i materials que es destinaran a l’execució dels
treballs. ........fins a 20 punts.
− Millores proposades pel licitador .......... fins a 20 punts.
En relació als mitjans humans i materials destinats a l’execució dels treballs, les diferents
ofertes presentades, preveuen els següents:
META ENGINEERING
o

o

o

Com a mitjans humans presenta un organigrama del personal destinat a l’objecte
del servei, on hi figura un cap de projecte, dos operaris de camp, un responsable
de digitalització i comprovació de xarxes i un equip d’enginyeria constituït per
cinc tècnics. Es detalla que subcontractaran les feines d’inspecció per càmera i
els treballs d’analítiques i aforaments. Presenta Pla de treball, amb indicació
d’una durada de 4 mesos.
Com a mitjans materials, descriu l’oficina adscrita al servei, mitjans informàtics,
equips d’aixecament topogràfic, la càmera de TV per a la inspecció de les xarxes
de clavegueram, sensors de nivell amb el software d’anàlisi, tomamostres
automàtic i els procediments per a les anàlisis de les mostres.
Com a millores es proposen les següents:
 8h addicionals de càmera robotitzada.
 5h addicionals de neteja de canonades per municipi.
 2 mostres puntuals addicionals per municipi.
 2 mostres integrades addicionals per municipi.
 2 analítiques completes addicionals per municipi.
 2 analítiques senzilles addicionals per municipi.
 5 mesures de cabal addicionals per municipi.
 1 mesura de cabal perllongada addicional per municipi.
 Ús de colorants.
 Generació automàtica de la classificació dels usos del sòl, fent servir les
dades LiDAR i PNOA.
 Creació de mapes de línies de desguàs superficial preferent.
 Detecció de punts baixos topogràfics.

Es valora en 10 punts els mitjans humans i en 8 punts els mitjans materials que
s’adscriuen al servei.
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En relació a les millores, es valoren les hores, analítiques i mesures addicionals, l’ús de
colorants, la generació automàtica d’usos, la creació de mapes de línies de desguàs
superficial i la detecció de punts baixos topogràfics amb una puntuació de 15 punts.
UTE INVALL-TAMA
o

o

o

Com a mitjans humans, es presenta un organigrama estructurat en diverses
àrees, presidit per un delegat del consultor que s’encarregarà del seguiment i
control de l’execució dels treballs, una oficina tècnica amb un adjunt al delegat i
coordinador de seguretat i salut, un especialista en sanejament i depuració, un
especialista en hidràulica, un especialista en medi ambient i un delineant
projectista. En referència als treballs de camp es preveu un responsable
d’actuacions en camp, un tècnic d’inspecció, un especialista en anàlisis de
paràmetres i presa de mostres, una tècnica de laboratori, un topògraf i una
administrativa. No es preveu la subcontractació de treballs.
Com a mitjans materials es preveu un equip de topografia, 2 equips de mesura
de làmina d’aigua no submergit, 1 equip mesurador de cabal, 1 sensor de mesura
de làmina d’aigua submergit, 5 equips autònoms de presa de mostres
automàtics, 2 vehicles, 2 equips de presa de mostres de macro invertebrats,
diferents equips de mesura de camp de paràmetres fisicoquímics, material i
instrumentació per l’obertura d’arquetes i accessos a col·lectors i conduccions,
neveres refrigerades, equips de fotografia, equips de GEO localització, recipients
de presa de mostres i precintes, equips de laboratori per a la determinació
segons normativa UNE, EN, ISO i software com AutoCAD, SWMM, CYPE, BIM,
EPANET, GIS, ...
Com a Millores, es proposen les següents:
 Proximitat del laboratori als municipis i nuclis.
 INVALL posa a disposició dels treballs el seu departament tècnic i
software.
 Determinació de conductivitat i pH en tots els registres comprovats.
Representació de dades sobre plànol i interpretació de valors de forma
relacionada amb la possible presència d’aigües blanques. (200 punts en
total).
 Determinació de Matèries inhibidores en les mostres integradesderivades
de l’estudi (20 mostres integrades en total).
 Recull d’informació sobre activitats industrials i agroramaderes usuàries
d’aigua.

Es valora en 10 punts els mitjans humans i en 10 punts els mitjans materials que
s’adscriuen al servei.
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En relació a les millores, es valora la determinació de conductivitat i pH, la determinació
de MI i el recull d’informació sobre activitats industrials i agroramaderes amb una
puntuació de 20 punts.
OFICINA TÈCNICA ARENI SL
o

o

o

Com a mitjans humans, presenta un organigrama amb un delegat, un tècnic de
seguretat i salut, un tècnic de control de qualitat, dos enginyers redactors del
treball, un sobreestant, un topògraf i un enginyer de càlculs hidràulics. Es preveu
subcontractar els treballs de paleta, laboratori i els treballs de neteja i inspecció
de canonades.
Com a mitjans materials, es preveu un GPS Leyca 1200, una estació total Leyca
1200, una estació total Zeiss Elta-4, un nivell òptic Theis IV, material auxiliar de
topografia. També es preveu destinar-hi tres vehicles. Per a les mesures de cabal
es preveu disposar de dos dataloggers amb sonda de nivell. En quant a mitjans
informàtics, es preveu un servidor, equips d’impressió, 6 estacions de treball, un
equip portàtil, un projector, i programari tècnic
Com a millores, es proposen les següents:
 21 hores més de furgó laboratori per a la inspecció de canonades.
 6 hores més de camió amb equip a pressió.
 8 mostres puntuals addicionals (recollida i anàlisi).
 8 mostres integrades addicionals (recollida i anàlisi).
 Us de colorant.
 Entrega sense cost dels dispositius de mesura del nivell d’aigua al
Consell Comarcal.
 Realització d’alguna arqueta, per a les mesures de cabal.
 Proposta justificada de possible ubicació d’una depuradora per alguns
dels pobles estudiats, i on connectar la resta a una EDAR existent.

Es valora en 4 punts els mitjans humans (oferta amb menys personal) i en 5 punts els
mitjans materials que s’adscriuen al servei.
En relació a les millores, es valoren les hores addicionals d’inspecció, la recollida de
mostres i les analítiques addicionals, l’ús de colorants i la realització d’alguna arqueta, a
amb una puntuació de 10 punts.

AGBAR
o

Com a mitjans humans, presenta un organigrama amb un director d’equip, un
responsable de camp i equips, un responsable de gabinet, una brigada de camp
per a inventari de pous, una brigada de camp per a la presa de mostres, un
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especialista hidràulic, un tècnic delineant, un equip de videogravació i un equip
d’hidroneteja.
Com a mitjans materials, es preveu adscriure al servei tres trípodes de seguretat,
tres anticaigudes, quatre equips detectors de gasos, dos respiradors autònoms,
software ArgGIS i Geo Office, i equips de topografia com dos nivells digitals
Leica, una estació total ZOOM90S i dos GPS. També es preveu accessoris dels
camions impulsors-succionadors. S’adjunten les fitxes de quatre equips devídeofilmació amb càmera de 360º, i la flota de vehicles de l’empresa Hidrocar.Es
descriu que per a mesurar els cabals s’utilitzarà un cabalímetre d’efecte doppler,
sensors de pressió i mesuradors de velocitat. Per a la mesura puntual i
perllongada de pressió i velocitat disposa d’un Limnimetre. També es preveu
adscriure al servei equips informàtics i software. Per a la presa de mostres, es
preveu 6 vehicles amb nevera, 4 GPS, telèfon mòbils, mostrejador automàtic,
calamars, neveres i analitzador multiparamètric.
Com a millores, es proposen les següents:
 Us de colorants.
 Implantació de l’aplicatiu de gestió de xarxes VIReD.
 Inspecció de la xarxa de clavegueram amb equips d’enregistrament de
vídeos i imatges amb perxa, amb l’objectiu de determinar l’estat funcional
dels col·lectors.
 Equip localitzador de canalitzacions soterrades.
 Obturadors neumàtics.
 Formació en el programa SWMM.

Es valora en 5 punts els mitjans humans i en 7 punts els mitjans materials (no queda
suficientment clar els mitjans materials que s’adscriuen al servei).
En relació a les millores, es valora l’ús de colorants, la inspecció amb càmera i perxa i
l’equip de localització de canalitzacions soterrades, amb una puntuació de 15 punts.
RESUM:
LICITADOR
META
ENGINEERING
UNTE INVALL-TAMA
OFIC.TEC. ARENI
AGBAR

Mitjans
humans
10

Mitjans
materials
8

Millores

TOTAL

15

33

10
4
5

10
5
7

20
10
15

40
19
27

“
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Els assistents en queden assabentats.
Tot seguit, la Mesa de Contractació procedeix a l‘obertura del sobre C que conté la
proposició econòmica i la documentació quantificable de forma automàtica, tal com
s’estableix al Plec de Clàusules Administratives i que és la següent:
NÚM.

1

EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA
( IVA EXCLÒS)

Meta Engineering, S.A.

2

OFICINA TÈCNICA ARENI,
S.L.

3

UTE INVALL – TAM I
TECNOLOGÍA ANÁLISIS Y
MEDIOAMBIENTE, SA

4

Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S.A.

120.000,00 €

111.073,93€

OFERTA
ECONÒMICA
(IVA INCLÒS)

145.200,00 €

134.399,45€

119.329,48€

144.388,67€

132.504,48 €

160.330,42 €

Per part de la Mesa de Contractació es determina que no es produeix cap baixa
temerària, d’acord amb el que estableix la clàusula 1.15 dels plecs administratius.
Una vegada efectuada la valoració definitiva, el resultat de l’esmentada valoració tenint
en compte els criteris que depenen d’un judici de valor, de la proposició econòmica i dels
criteris avaluables de forma automàtica és el següent:
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PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ
CRITERIS
QUE
PROPOSTA
DEPENEN
ECONÒMICA
D’UN JUDICI
DE VALOR

PUNTUACIÓ
CRITERIS
AVALUABLES TOTAL
DE
FORMA
AUTOMÀTICA

Engineering,

33 punts

47,02 punts

10 punts

90,02
punts

OFICINA TÈCNICA
ARENI, S.L.

19 punts

50 punts

10 punts

79 punts

UTE INVALL – TAM
I
TECNOLOGÍA
ANÁLISIS
Y 40 punts
MEDIOAMBIENTE,
SA

47,24 punts

10 punts

97,24
punts

Sociedad General
de
Aguas
de 27 punts
Barcelona, S.A.

42,86 punts

10 punts

79,86
punts

EMPRESA

Meta
S.A.

D’acord amb aquests antecedents, la Mesa de Contractació proposa l’adjudicació del
contracte del servei de diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de
la comarca del Pla d’Urgell a la UTE INVALL – TAM I TECNOLOGÍA ANÁLISIS Y
MEDIOAMBIENTE, SA per un import total de 144.388,67€ (IVA inclòs).
Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 157.1 de la LCSP, la Mesa proposa al
president d’aquest Consell Comarcal:
1. Que requereixi la UTE INVALL – TAM I TECNOLOGÍA ANÁLISIS Y
MEDIOAMBIENTE, SA perquè en el termini de 10 dies hàbils, presenti la documentació
assenyalada a la clàusula 1.18) del Plec de Clàusules administratives.
2.Que una vegada complimentats els requisits establerts en la clàusula 1.18) del Plec
de Clàusules Administratives, l’òrgan de contractació procedeixi a l’adjudicació del
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contracte del servei de diagnosi dels sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de
la comarca del Pla d’Urgell a l’empresa UTE INVALL – TAM I TECNOLOGÍA ANÁLISIS
Y MEDIOAMBIENTE, SA.
Tal com s’estableix en l’art. 87.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que
aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
una vegada finalitzat l’acte, s’aixecarà l’acta que reflecteixi fidelment el succeït i que serà
signada pel president i el secretari de la mesa de contractació, d’acord amb la Sentència
de 8 de febrer de 1999 del Tribunal Suprem.”
Atès que s’ha donat compliment als articles 150 a 159 de la Llei 9/2017 i a la clàusula
1.18) del Plec de Clàusules Administratives, d’acord amb els quals es va requerir a UTE
INVALL – TAM I TECNOLOGÍA ANÁLISIS Y MEDIOAMBIENTE, SA per tal que
presentés en el termini de 10 dies hàbils la documentació especificada en l’esmentada
clàusula1.18) del plec administratiu;
Atès que la UTE INVALL – TAM I TECNOLOGÍA ANÁLISIS Y MEDIOAMBIENTE, SA
ha presentat la documentació assenyalada a la clàusula 1.18) del Plec de Clàusules
Administratives;
Atès l’informe d’intervenció de data 8 de juny de 2021;
Atès que la disposició addicional 2ª de la LCSP estableix que correspon a la presidència
la competència com a òrgan de contractació si l’import del contracte no supera el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de 6.000.000 d’euros, inclosos els
de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, eventuals
pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia senyalada;
Atès que segons l’article 13.1g) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, el president té
les atribucions següents:
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el
5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general
aplicable al procediment;
Atès que segons les bases d’execució del pressupost per a l’any 2021 el Ple del Consell
Comarcal serà competent com a òrgan de contractació i per autoritzar la despesa en
cas de contractes que el seu import sigui superior a 79.080,70 €;
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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

Atès l’informe favorable de la Comissió d’Economia i Hisenda, Règim Intern i
Transparència celebrada en data 8 de juny de 2021;
Es proposa al Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Adjudicar a la UTE INVALL – TAM I TECNOLOGÍA ANÁLISIS Y
MEDIOAMBIENTE, amb CIF U06839401, el contracte del servei de diagnosi dels
sistemes de sanejament dels municipis i nuclis de la comarca del Pla d’Urgell per un
import total de 144.388,67€ (IVA inclòs).
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida econòmica 16103 22799 01
del pressupost de l’any 2021.
TERCER. Notificar aquest acord a la UTE INVALL – TAM I TECNOLOGÍA ANÁLISIS
YMEDIOAMBIENTE, amb CIF U06839401, així com a la resta d’empreses que han
participat en el procés de licitació amb indicació dels recursos procedents.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte, així com també la seva formalització al
perfil del contractant en els termes previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
delpresent contracte.
SISÈ. Autoritzar el Sr. President per a la signatura i tràmit de la documentació que
siguinecessària per a l’execució d’aquest acord.
El Sr. president sotmet a votació la proposta i els membres del Ple l’aproven per
unanimitat dels assistents.”
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.
Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents :
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’empresa UTE INVALL – TAMA I TECNOLOGIA ANÁLISIS Y MEDIO
AMBIENTE, S.A. (U06839401) s’obliga a l’execució del servei de diagnosi dels sistemes
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
C/ Prat de la Riba nº 1 - 25230 – MOLLERUSSA
Telèfon 973 711 313 – Fax 973 600 477
www.plaurgell.cat – consell@plaurgell.cat
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Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
de sanejament dels municipis i nuclis de la comarca del Pla d’Urgell, d’acord amb el Plec
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
SEGONA. -El termini d'execució del contracte es fixa en 4 mesos a comptar des de
l’adjudicació del contracte, sense la possibilitat de pròrroga.
TERCERA.- La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el
venciment del termini de garantia que serà de 6 mesos des de la finalització del contracte
i s’hagi complert satisfactòriament el servei.
QUARTA.- El preu de contracte es farà efectiu amb càrrec a la 16103 22799 01 del
pressupost de l’any 2021, pel període de juny a octubre de 2021.
CINQUENA.- El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els
supòsits i en la forma prevista als plecs de clàusules administratives que regeixen el
present, en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa
aplicable.
SISENA.- Són causes de resolució del contracte, les previstes a la clàusula 2.10) del
plec de clàusules administratives.
SETENA.- L’empresa contractista s’obliga a complir durant el període d’execució del
contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu aplicable.
VUITENA.- L’adjudicatari manifesta conèixer el Plec de Clàusules Administratives i el
Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen aquest contracte i hi dóna la seva
conformitat.
NOVENA.- Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin
en el desenvolupament d'aquest contracte, seran recurribles per l’adjudicatari en
defensa dels seus drets o per causa d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I per tal que així consti, signen electrònicament aquest contracte a un sol efecte, en la
data indicada.

Rafel Panadés i Farré
President del Consell Comarcal

UTE INVALL – TAMA I TECNOLOGIA
ANÁLISIS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
(U06839401)
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