Ajuntament de La Pobla de Mafumet
MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc ................................................................... i en el seu nom i representació
.............................................................. en qualitat de ................................................. i
segons les facultats que consten a l'escriptura de poders atorgada davant el Notari de
........................................, D. ....................................... amb data ............., número
........... del seu protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix
avalista
fiador
solidari
de
persona
física/jurídica
............................................................................................................................,
en
interès i benefici de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet i fins la suma d’euros
........................................(5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs), a efectes de garantir
l'exacte compliment per l'adjudicatari esmentat de totes i cadascuna de les obligacions
derivades del contracte de servei “Gestió del Centre de dia de la Pobla de Mafumet”.
L'aval
indicat
es
presta
pel
Banc
............................................................................................., amb expressa i formal
renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu
cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga
conjuntament
i
solidàriament
amb
la
mercantil
.............................................................................................. a pagar amb caràcter
incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o
sumes
que,
fins
a
la
concurrència
de
la
xifra
fiançada
de
...........................................................................................................................................
................................................................................. (5% del preu d’adjudicació) Euros
més els interessos, recàrrecs i costes que en tot cas corresponguin, s'expressi al
requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o
reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos
la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es
manifestés
oposició
o
reclamació
per
part
de
....................................................................., o de tercers, qualsevol que aquests
fossin.
El present aval mantindrà la seva vigència fins que per l’Ajuntament de La Pobla de
Mafumet se n’autoritzi la seva cancel·lació.
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