PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
PER
A
L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ i NETEJA DELS JARDINS DE SANT POL DE
MAR
1. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte de la present licitació és adjudicar, mitjançant procediment obert, la prestació
del servei de manteniment, conservació i neteja dels jardins de Sant Pol de Mar, en la
forma que regula el plec de prescripcions tècniques.
En cas de contradicció entre el plec de prescripcions tècniques i el de clàusules
administratives, es tindrà en compte l’especialitat pròpia i específica de cadascun
d’ells. Els esmentats plecs tenen caràcter contractual.
2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de
QUARANTA MIL CINC-CENTS EUROS ANUALS (40.500 €/anuals) més IVA.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte.
4. APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 02 17100 2190000 i 06 17100 2100006 del vigent pressupost
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. Es subjecta l’adjudicació del contracte a la
condició suspensiva d’existència de crèdit suficient per a finançar les obligacions
derivades del contracte.
5. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte serà de 2 anys prorrogable a 2 més.
6. VALOR ESTIMAT
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) és de 178.200 €, CENT
SETANTA-VUIT MIL DOS-CENTS EUROS IVA exclòs) incloent les possibles
pròrrogues i modificacions.
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7. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme per procediment obert i adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen l’article 156
LCSP.
8. DOCUMENTACIÓ
PROPOSICIONS

A

PRESENTAR,

FORMA

I

CONTINGUT

DE

LES

La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini de
15 dies naturals a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al
perfil del contractant, en el registre de l’ajuntament, Plaça de la Vila, 1 de Sant Pol de
Mar, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, dijous de 9 a 18 h i dissabtes de 10 a 13 h. Per
consultes podeu adreçar-vos a la secretaria de l’ajuntament al telèfon 937600451, fax
937601352 o adreça secretaria@santpol.cat
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, degudament signada, en 2 sobres, i en els termes següents:

SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del servei
de manteniment, conservació i neteja dels jardins de Sant Pol de Mar” i haurà de
contenir la documentació següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi /
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. ..
.....................), opta a la contractació del servei de manteniment i
conservació i neteja dels jardins de Sant Pol de Mar mitjançant procediment
obert i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar
amb l’Administració previstes als articles 71 a 73 LCSP;
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social;
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- Que autoritza l’ajuntament de Sant Pol de Mar perquè pugui obtenir
directament, davant de les Administracions competents, els certificats
acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

 SI

 NO

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els
termes de la clàusula 9 del present Plec i que es compromet a adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals/ materials descrits a
l’esmentada clàusula.
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar
la documentació assenyalada en la clàusula 15 del present Plec.
- Que autoritza a l’ajuntament de Sant Pol de Mar a que trameti totes les
notificacions adreçades a l’empresa que represento per mitjans electrònics.
L’adreça de correu electrònic on l’ajuntament pot trametre les notificacions
és _______________________________________.
(Lloc, data, signatura i segell)."
b) Altres declaracions:
- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal,
haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb
indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran
de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen,
amb indicació de les empreses que la composen.
- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar
declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les
circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció.
- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els
termes de la clàusula 11 del present Plec, el licitador haurà de presentar
declaració consignant-los.
- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de
presentar declaració de subjecció a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions.
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En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de
la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida,
sens perjudici d’allò establert a la clàusula 15 del present Plec.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Proposta econòmica i documentació tècnica relativa als
criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació del servei de
manteniment, conservació i neteja dels jardins de Sant Pol de Mar”, i haurà de
contenir la documentació següent:
a) Oferta econòmica
“En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractació relativa al SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I
NETEJA DELS JARDINS DE SANT POL DE MAR es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques, que accepta íntegrament, per la quantitat anual de
……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà d’expressar-se en
lletres i xifres. En cas de discrepància, preval la quantitat consignada en lletres).
L’import de l’IVA, al ........... % , és de ..........euros.
En cas de serveis extraordinaris: el preu/hora del servei sense IVA sera
de...........................................
b) Millora en la instal·lació o substitució dels sistemes de reg amb
programació Bluetooth de reg als espais que no en disposin
Em comprometo a dur a terme la instal·lació i/o substitució dels sistemes de reg
amb programació Bluetooth de reg als espais que no en disposin d’acord amb la
descripció que figura al PPT

 SI

 NO

S’acompanya la valoració econòmica de la millora
c) Millora en el manteniment de mobiliari urbà (bancs i papereres) situats a
les zones de treball
Em comprometo a destinar ................(fins a 400 €/any) al manteniment de mobiliari
urbà a què es fa referència a l’annex I del PPT
S’acompanya la valoració econòmica de la millora
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d) Millora en la participació en la decoració de plantes i aportació de mà
d’obra en els esdeveniments destacats del municipi
Em comprometo a destinar ...........(fins a 500 €/any) en la decoració de plantes i de
mà d’obra en esdeveniments destacats del municipi.
S’acompanya la valoració econòmica de la millora
e) Millora en el temps de resposta davant emergències o requeriments dels
responsables tècnics qualsevol dia de l’any
Inferior a una hora
Superior a una hora




f) Millora en la restauració de les escales de fusta de l’Aixernador i posterior
manteniment
Em comprometo a destinar........(fins a 600 €/any) pel manteniment/restauració de
els escales de fusta de l’Aixernador i posterior manteniment.
S’acompanya la valoració econòmica de la millora
La documentació per a les licitacions s’ha de presentar en un dos sobres tancats,
identificats a l’exterior, amb indicació de la licitació a què concorrin i signat pel licitador
o la persona que el representi i indicant el nom i cognoms o raó social de l’empresa. A
l’interior s’hi farà constar el contingut, enunciat numèricament.
9. CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA
D’acord amb l’establert a l’article 84 a 97 de la LCSP, la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica mínima i els mitjans d’acreditació són els que tot
seguit s’indiquen (en tot cas, la inscripció en el registre oficial de Licitadors i Empreses
classificades de les Administracions Públiques acreditarà, excepte prova en contrari,
les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari):
• Solvència econòmica i financera:
El licitador l’haurà d’acreditar a través d’aquests mitjans:
a) Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles danys i
perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 150.000 €.
• Solvència professional o tècnica:
El licitador haurà d’acreditar:
a) Una relació de les obres executades en els últims 3 anys que inclogui import,
dates i el destinatari, públic o privat d’aquests. Les obres executades
s’acreditaran mitjançant certificats expedits que precisaran si es varen executar
correctament segons les regles de la professió.
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b) Indicació del personal tècnic participant en el contracte, i titulacions
acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal responsable de
l’execució del contracte.
c) Declaració indicant la maquinària i equip tècnic del que es disposi per a
l’execució de les obres, adjuntant la documentació pertinent.
10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels criteris següents,
expressats en punts de valoració sobre un total de 100 possibles:
Criteris d’aplicació automàtica
1) MILLOR PREU. MÀXIM FINS A 30 PUNTS
Per cada millora de 500 € ofertada es puntuarà fins a 10 punts, valorant-se en 0
punts aquelles ofertes que no aportin cap baixa en el pressupost de licitació
2) MILLORA EN LA INSTAL·LACIÓ I/O SUBSTITUCIÓ DELS SISTEMES DE
REG. FINS A 20 PUNTS
Es valorarà amb la màxima puntuació l’empresa que proposi major disposició
econòmica per a la millora del reg i la resta es valorarà proporcionalment
3) MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ. FINS A 15 PUNTS
Es valorarà amb la màxima puntuació l’empresa que presenti l’oferta econòmica
més alta pel manteniment del diferent mobiliari urbà, bancs, papereres, baranes...,
amb un màxim de 400 €/any i la resta es valorarà proporcionalment
4) PARTICIPACIÓ EN LA DECORACIÓ AMB PLANTES I APORTACIÓ DE MÀ
D’OBRA EN ELS ESDEVENIMENTS DESTACATS DEL MUNICIPI. FINS A 15
PUNTS
Es valorarà amb la màxima puntuació l’empresa que presenti l’oferta econòmica
més alta per la reposició de plantes i l’aportació de mà d’obra en els
esdeveniments destacats del municipi amb un màxim de 500 €/any i la resta es
valorarà proporcionalment
5) TEMPS DE RESPOSTA DAVANT EMERGÈNCIES I/O REQUERIMENTS
DELS RESPONSABLES TÈCNICS QUALSEVOL DIA DE L’ANY. FINS A 10
PUNTS
Es valorarà amb 10 punts si el temps de resposta és inferior a 1 hora i amb 5 si
resulta superior
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6) RESTAURACIÓ DE LES ESCALES FUSTA AIXERNADOR I POSTERIOR
MANTENIMENT. FINS A 10 PUNTS
Es valorarà amb la màxima puntuació a aquelles empreses que facin la millor
oferta econòmica fins a un màxim de 600€/any pel manteniment/restauració de les
escales, la resta es valorarà proporcionalment.
11. CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS
Els criteris de preferència són els establerts a l’article 147.2 de la LCSP referit a les
condicions socials dels licitadors.
12. GARANTIES EXIGIBLES
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 159 LCSP.
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108 LCSP.
13. MESA DE CONTRACTACIÓ
Per a la qualificació dels documents i l’examen i la valoració de les ofertes, es
designaran les persones que composaran la mesa de contractació d’acord amb el que
estableix la Disposició addicional 2a punt 7 de la LCSP i l’article 21 del Reial decret
817/2009, de 8 de maig.
14. OBERTURA DE PROPOSICIONS
La mesa de contractació, en acte públic, procedirà a l’obertura del sobre núm. 2.
La data i l’hora establertes per a aquest acte es donarà a conèixer a tots els licitadors i
es publicarà al perfil del contractant.
La mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions
presentades conforme a l’article 150 de la LCSP. Per a realitzar aquesta classificació
atendrà als criteris d’adjudicació que consten en el present plec, podent sol·licitar els
informes tècnics pertinents.
15. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
El licitador que hagi presentat la millor oferta serà requerit perquè en el termini de 10
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment,
presenti la següent documentació:
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Documentació acreditativa de la declaració responsable presentada
Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions
tributàries, expedida per l’òrgan competent de l’administració tributària estatal,
la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos
anteriors a l’últim dia del termini per presentar les proposicions.
Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de
seguretat social, expedida per l’òrgan competent.
Documentació justificativa de la solvència econòmica financera i professional o
tècnica a què fa referència la clàusula 9 del plec.
Constitució de la garantia definitiva
Documentació justificativa de que disposa dels mitjans als quals s’ha
compromès adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2 de la
LCSP

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir l’import del 3%
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. Així mateix es
procedirà a recollir la mateixa documentació al licitador següent.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies des del requeriment
de documentació.
Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d’empreses, l’escriptura de
constitució s’haurà d’aportar abans de la formalització del contracte.
16. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte es farà en el termini de quinze dies hàbils següents a la
recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors. No es podrà iniciar l’execució
del contracte sense la seva prèvia formalització, segons l’article 153 de la LCSP.
El contractista, a més del contracte, haurà de signar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i el Plec de Prescripcions Tècniques.
17. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
El servei s’executarà amb subjecció al Plec de Prescripcions Tècniques i seguint les
instruccions de la regidoria de serveis.
Totes les millores presentades per l’adjudicatari hauran de ser valorades
econòmicament. Aquelles millores no executades en finalitzar el contracte podran ser
restades de l’import a abonar per part de l’ajuntament, o minorades de la fiança
definitiva ingressada per l’adjudicatari.
L’adjudicatari disposarà del personal necessari per satisfer adequadament les
exigències del Plec i de l’oferta aportada, i abonarà les seves retribucions, incentius i
càrregues socials d’acord amb la legislació i els convenis vigents que l’afectin. Aquest
personal quedarà vinculat de forma directa i exclusiva al contractista.
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L’adjudicatari acreditarà que tot el personal assignat a les activitats assumides ha
realitzat els corresponents i homologats cursos de formació, segons el tipus d’activitat
a la que estigui adscrit, així com aquelles altres titulacions específiques que exigeixi el
desenvolupament de les tasques encomanades.
L’adjudicatari s’obliga al compliment de les disposició sobre protecció, seguretat i
condicions de treball vigents a Catalunya.
L’adjudicatari resta subjecte a totes les altres obligacions que es derivin de l’objecte i
causa del contracte i de les altres disposicions legalment aplicables.
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, i respondrà dels
danys que es puguin causar als interessos municipals amb càrrec a la garantia
definitiva i, si aquesta fos insuficient, per altres mitjans legalment establerts, així mateix
serà responsable de tots els danys i perjudicis que pugui ocasionar a tercers, exigintse als efectes, pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura de
150.000.- € per cada sinistre que es pugui produir.
18. PAGAMENT DEL PREU I CONTROL DE LA PRESTACIÓ
L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament de la prestació efectivament executada,
d’acord amb el preu convingut, prèvia presentació de les corresponents factures.
19. FALTES I PENALITZACIONS
Les faltes que cometi el contractista durant l’execució del servei seran classificades
com molt greus, greus i lleus.
1. Seran infraccions molt greus:
•

•
•
•
•
•

Retard en el començament de la prestació del servei, paralitzacions o
interrupcions en la prestació del servei, superiors a un dia, sempre que no
existeixi una causa de força major.
Retard sistemàtic en la prestació del servei.
No utilització dels mitjans mecànics o humans ofertats.
Utilització de mitjans en mal estat de conservació.
Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la
prestació de serveis indicada en el contracte.
No superar els 25 punts a l’avaluació mensuals durant més de tres mesos.

2. Seran infraccions greus :
•
•
•
•
•
•

Retard en la prestació del servei.
Tractament incorrecte amb els usuaris del servei.
Irregularitats en la prestació del servei.
Incompliment dels protocols de control de servei.
Reiteració en la realització de faltes lleus.
No superar els 25 punts a l’avaluació mensual durant més de dos mesos.
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•

Seran infraccions greus totes actuacions o omissions del concessionari les no
previstes anteriorment, i que no compleixin d’alguna manera les condicions
establertes en aquest contracte, i sempre que ocasionin un perjudici greu del
servei.

3. Seran infraccions lleus:
•

•

Totes les totes actuacions o omissions del concessionari no previstes
anteriorment, i que no compleixin d’alguna manera les condicions establertes
en aquest contracte, i sempre que ocasionin un perjudici lleu del servei.
No superar els 25 punts a l’avaluació mensual un mes.

Les sancions que podrà imposar l’Ajuntament al contractista seran les següents:
-Infraccions molt greus, multes de 2.000 a 3.000 euros i la possibilitat d’acordar la
resolució del contracte.
- Infraccions greus, multes de 600 a 2.000 euros
- Infraccions lleus, multes de 60 a 600 euros.
L’import de les sancions amb que sigui castigada el contractista en el decurs del mes
serà descomptat de la quantitat corresponent a la certificació d’aquell mes o dels
següents.
La imposició de sancions requerirà l’obertura de l’oportú expedient amb tràmit
d’audiència, actuant com instructor la Cap d’Àrea de Serveis Públics i Atenció a la
Ciutadania o funcionari en qui delegui.
La resolució de l’expedient és competència de l’òrgan de contractació.
20. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en el articles 203 i següents de la LCSP
Es preveu la modificació del contracte, d’acord amb les condicions, abast i límits
següents:
-

Modificació del contracte fins a un 10% per noves incorporacions del manteniment
de nous espais o altres necessitats del servei

-

Modificació de les condicions no essencials del contracte que no suposin un
increment de preu superior al 10%
El procediment per a la modificació del contracte haurà de ser acordat per l’òrgan
de contractació, prèvia audiència de l’empresa adjudicatària, per un termini d’una
setmana.
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21. REVISIÓ DE PREUS
L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present
contracte.
22. CAUSES DE RESOLUCIÓ
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 294 del
LCSP, les següents:
-

-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’ajuntament de
Sant Pol de Mar puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
L’incompliment de qualsevol obligació contractual de caràcter essencial:
incompliment de la prestació del servei en la forma establerta en el PCAP i la seva
proposició.

De conformitat amb el que es disposa a l’article 214 de la LCSP, l’adjudicatari no podrà
cedir els drets derivats del contracte sense la prèvia autorització per escrit de
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
23. INTERPRETACIÓ
La interpretació del contracte, així com de les clàusules dels plecs, correspondrà a
l’Òrgan de Contractació. Els seus acords posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius sense perjudici de la revisió institucional.
24. SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatari podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació llevat
que hagi de ser executada directament per l’adjudicatari.
Caldrà indicar en l’oferta la part del contracte que es tingui previst subcontractar
senyalant les circumstàncies previstes a l’article 215.2 a) i c)
En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit, 2 dies després de
l’adjudicació del contracte els subcontractistes justificant suficientment l’aptitud
d’aquest per a executar-la i acreditant que no incorre en cap prohibició per contractar.

25. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
D’acord amb l’article 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
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De conformitat amb l’article 133 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
26. RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, així com
per la resta de normativa legal aplicable.
27. DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.
Sant Pol de Mar, juliol de 2018.
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