Barcelona, a ....
REUNITS
D’una Part,
Sr. ........, major d’edat, de nacionalitat espanyola, amb DNI ........., en la seva qualitat de ..........
de CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A., amb CIF A64302367 i domicili social al carrer Mare
de Déu de Port, 56-58de Barcelona, segons escriptura pública de poder atorgada amb data
............, davant del Notari de Barcelona, ..............., sota el número ............... del seu protocol.

De l’altra Part,
Sra. [...], amb DNI núm. [...] ambdós majors d’edat, en la seva condició d’apoderades
de la societat [...], amb CIF [...], i amb domicili en [...].
CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A i [...], que d'ara endavant es denominaran,

conjuntament, "les Parts", es reconeixen mútuament plena capacitat d’obrar i per a
obligar-se en els termes i condicions del present contracte (en endavant, el
“Contracte”), i, a aquest efecte,
EXPOSEN
I.

Que CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.U. (en endavant, CB,S.A.) és una
empresa de l’Ajuntament de Barcelona, encarregada de la gestió dels cementiris
de la ciutat, els crematoris de Montjuïc i Collserola, i de la col·lecció de carrosses
fúnebres de Montjuïc.

II.

Que CB,S.A. va iniciar un procediment de licitació per l’adjudicació del contracte
relatiu als [...] per a Cementiris de Barcelona, SAU. Núm. Expedient [...]

III.

Que, finalitzat el procediment adjudicador de referència, l’oferta presentada per
[...] (en endavant, CONTRACTISTA) és la que presenta una millor relació
qualitat-preu, en els termes previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic
(LCSP).

IV.

Que l’òrgan de contractació de CB SAU per resolució de data 12 de desembre
de 2018, ha adjudicat el contracte a [.......................] per a Cementiris de
Barcelona, SAU a l’empresa CONTRACTISTA.
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CLÀUSULES
Primer.- Objecte
L’objecte del present contracte és el descrit en el Plec de clàusules particulars.
Aquests serveis es prestaran d’acord amb el que es disposa en aquest contracte i en
els annexos que es detallen a continuació.
-

Annex 1: Plec de clàusules particulars
Annex 2: Plec de prescripcions tècniques
Annex 3: Oferta econòmica presentada per l’adjudicatari
Annex 4: Oferta tècnica presentada per l’adjudicatari
Annex 5: Garantia, si escau.

Seran a càrrec de l’adjudicatari tots els permisos, taxes i preus necessaris per la
correcta prestació dels serveis.
Segon.- Preu, forma de pagament i garantia
Preu
El preu del Contracte, tant en el cas que la determinació del contracte sigui a tant alçat
com per preus unitaris, és l’establert a l’oferta econòmica, que s’annexa com a
document tercer.
La forma de determinar el preu del contracte es troba en el Plec de clàusules
particulars.
Dintre del preu del contracte estan compreses totes les despeses i costos associats a
la prestació del servei, sense que l’adjudicatari pugui repercutir cap altre a Cementiris
de Barcelona, SAU.
El preu indicat serà d’aplicació al llarg de tota la vigència del contracte, no podent
aplicar-se cap revisió de preus. En el cas de que sigui acordada la pròrroga, el preu no
serà revisat.
Garantia
Cas que hagi estat requerida a la licitació: S'incorpora al present Contracte una còpia
de la garantia constituïda per l’adjudicatari d'acord amb el Plec de clàusules particulars
del present procediment, quedant l'original en poder CB,S.A..
S’admetrà qualsevol forma en la que es presti la garantia, sempre que estigui
contemplada en l’article 108 de la LCSP.
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La garantia del contracte respondrà de l’exacte compliment de les obligacions de
l’adjudicatari. En aquest sentit, CB, SAU podrà fer seu aquest import (incautar) o
l’import que correspongui, d’acord amb l’incompliment produït. Així mateix, respondrà
dels conceptes previstos a l’article 110 de la LCSP.
En el cas de que es produeixi algun incompliment de les condicions del contracte, CB,
SAU i prèvia la tramitació del corresponent procediment contradictori, podrà incautar la
garantia del contracte en l’import que correspongui, en aquest cas, l’adjudicatari estarà
obligat a reajustar l’import de la garantia pel termini que quedi de vigència del
contracte i fins la finalització del període de garantia fixat en el mateix.
L’import de la garantia es retornarà a l’adjudicatari quan hagi transcorregut el termini
de garantia del contracte, el qual s’estableix en aquest cas en sis mesos, comptats a
partir de la data de finalització de la seva vigència.
Per poder retornar a l’adjudicatari la garantia indicada, serà necessari que el contracte
s’hagi executat correctament, a plena satisfacció per a CB, SAU.
Facturació i forma de pagament
L’adjudicatària facturarà els serveis a mesura que es vagin realitzant, a plena
satisfacció per CB,S.A i d’acord amb les indicacions que es detallen a continuació.
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim
de 30 dies naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de
CB, SA.
CB, SA realitzarà el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma
parcial o total i un cop rebuda la factura electrònica, en les condicions que es detallen
a continuació.
Només s’admetran factures en format e-fact.
Les factures s’hauran de remetre electrònicament.
L’enllaç a la bústia de Cementiris de Barcelona, SAU per al dipòsit de les factures,
estarà disponible a pàgina web www.cbsa.cat (apartat de Tràmits, Factura electrònica)
i també, mitjançant el següent enllaç:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1519
El codi DIR3 de Cementiris de Barcelona és: LA0009857
Tercer.- Termini
El termini del contracte començarà en la data de signatura del contracte, en el cas de
signatura manual o bé de la darrera signatura digital, en defecte de previsió expressa
d’acord amb el Plec de prescripcions particulars i/o tècniques que regeixen la present
licitació (annex 1 i/o 2).
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Els treballs objecte del present contracte s’iniciaran d’acord amb la data que consti al
Plec de clàusules particulars, o en defecte de previsió s’iniciarà una vegada formalitzat
i des de la sol·licitud formal del servei.
El termini total d’execució del contracte és l‘establert al Plec de clàusules particulars.
Si l’adjudicatari ha presentat un termini superior o inferior en la seva oferta, aquest
prevaldrà sempre i quan CBSA l’hagi valorada com a positiu.
El contracte es podrà prorrogar si així s’ha establert en Plec de clàusules particulars
que acompanya al Plec de clàusules particulars. La forma de dur a terme la pròrroga
serà l’establerta en l’esmentat quadre.

Quart.- Condicions de compliment
L’adjudicatari s’obliga a complir amb les obligacions en matèria laboral, fiscal, tributari i
de prevenció de riscos laborals, que es desprenguin del contracte.
En especial en relació a la normativa de prevenció de riscos laborals, s’obliga a
adscriure a l’execució del contracte personal que compleixi amb tots els requisits
establerts en aquella normativa, en relació als riscos concrets derivats de les
prestacions que es regulen en aquest contracte.
El personal designat encarregat d’executar la prestació dependrà en exclusiva
d’aquesta i, en cap cas, tindrà cap mena de relació laboral o jeràrquica amb el
personal de CB,S.A. El personal de CB,S.A. únicament es podrà dirigir i donar
instruccions al personal l’empresa CONTRACTISTA sense passar pel responsable
d’aquest en situacions excepcionals i d’urgència en què perilli la prestació o la
satisfacció final del client.
L’empresa CONTRACTISTA eximeix en aquest acte a CB,S.A. i al seu personal de
qualsevol responsabilitat derivada de danys, accions o omissions del personal de
l’empresa CONTRACTISTA i es compromet a fer-se’n càrrec.
Aquest contracte regula prestacions de serveis descrites al Plec de clàusules
particulars.
No es regulen prestacions personals entre les persones que executen directament els
serveis i CB,S.A, de tal forma que no es contracten hores o prestacions pròpies de
categories laborals o professionals. En aquest sentit, no existeix cap vinculació laboral
entre el personal contractat per l’adjudicatari per prestar els serveis i CB,S.A.
Les indicacions de serveis, ordres, canvis d’horaris, gestió d’horaris i de vacances, així
com qualsevol altre relacionat amb la vinculació personal d’un treballador respecte
l’empresa de la qual depèn, seran donades directament per l’adjudicatària. En aquest
sentit, no existirà cap vincle laboral ni aparença del mateix entre CB,S.A i el personal
de l’adjudicatària.
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Tots els assumptes de caràcter laboral, es gestionaran directament per l’adjudicatària
amb el seu personal, sense repercussió directament o indirectament al servei
contractat per CB,S.A.
Així, l’objecte d’aquest contracte és la prestació de serveis i no la contractació de
personal o la contractació d’hores de treball. En aquest sentit, l’adjudicatària no podrà
minvar el nivell de servei al·legant causes laborals (baixes o període de vacances).
En el cas de que un treballador de l’adjudicatària que presti els serveis que són objecte
d’aquest contracte no compleixi amb els nivells de qualitat, eficiència i eficàcia
previstos en el mateix o bé incompleixi alguna de les condicions previstes en el
contracte o la documentació que se li annexa, l’adjudicatària estarà obligada a separar
aquell treballador del servei i substituir-lo per un altre. Aquest canvi en cap cas es
considerà un acomiadament disciplinari o sanció en l’àmbit laboral, no essent CB,S.A,
part en la relació laboral amb el treballador. Així, aquesta mesura s’emmarcarà dintre
del nivell de servei i condicions del mateix que està previst en el contracte i al qual
s’obliga l’adjudicatària, no podent en cap cas repercutir les possibles repercussions
laborals derivades del mateix a CB,S.A.
Cinquè.- Règim d’incompliments
S’aplicarà el regim d’incompliments o penalitats establert al Plec de clàusules
particulars, en el seu defecte i sense perjudici de l’aplicació d’aquell previst a l a LCSP,
s’aplicarà el següent règim d’incompliments i penalitzacions associades, d’acord amb
el procediment que s’indica a continuació.
a) Incompliments molt greus
 Incompliment de la prestació, sigui per abandonament o bé per altres causes.
 La demora o incompliment del termini de les tasques a realitzar, excepte
causes de força major, degudament justificades i admeses per CB,S.A.
 La prestació manifestament defectuosa i irregular, a criteri de CB,S.A.
 Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
 La utilització de sistemes de treball, elements, materials o personals diferents
previstos a les condicions tècniques, si s’escau, quan produeixi un perjudici
molt greu.
 La resistència als requeriments efectuats per CB,S.A, o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
 Incompliment dels requisits de confidencialitat establerts en aquest contracte i
del que estipula la normativa reguladora de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
 Incompliment molt greu de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals i
en la pròpia del sector regulador dels serveis que es contracten.
 Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació.
 Falsejament de les prestacions executades per l’adjudicatari en la factura.
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 La reincidència en la comissió de faltes greus.
 La manca dels permisos necessaris per portar a terme el servei.
 Manca de cobertura del servei per inexistència de personal o altres causes
b) Incompliments greus
 L’incompliment greu de les condicions establertes en el present contracte.
 Els incidents del personal pertanyent a l'empresa adjudicatària amb terceres
persones, tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació.
 Modificació del servei sense causa justificada ni notificació prèvia.
 La resistència als requeriments efectuats per CB,S.A, o la seva inobservança.
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi incompliment molt greu.
 Permetre per acció u omissió, l’accés a dependències de CB,S.A a persones
alienes al servei contractat.
 Tracte incorrecte cap als comandaments de CB,S.A per part del personal de
l’adjudicatària.
 La manca de cobertura del servei per inexistència de personal suplent o altres
causes.
 La manca de lliurament en temps i forma, de tota la informació respecte de la
prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per CB,S.A.
 L’incompliment greu de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
 La reiteració en la comissió de faltes lleus.
 Incompliment greu en relació a les funcions del responsable del servei
 Incompliment greu en relació a les obligacions en matèria de sistemes de
control i qualitat
Incompliments lleus
 Manca de col·laboració amb el personal de CB,S.A
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi falta greu.
 Manca de cobertura del servei per inexistència de personal suplent o altres
causes.
 No avisar a CB,S.A de la incorporació de personal nou o de possibles canvis
d’aquest personal.
 Intervenir en assumptes interns de CB,S.A.
 Incompliment lleu de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals.
Es consideraran, també, incompliments lleus tots els altres no previstos anteriorment i
que d'alguna manera signifiquin detriment de les condicions establertes en aquest
Contracte i documentació annexa, amb perjudici no greu dels serveis o que donin lloc
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a deficiències en la prestació, d’acord amb el que s’estableix en el Plec de
prescripcions tècniques.
En el cas de que l’adjudicatari incorri en alguna de les conductes identificades com a
incompliments, CB,S.A podrà aplicar el règim de penalitzacions que s’estableix a
continuació, d’acord amb el procediment que es detalla:
o Incompliment molt greu: una penalització màxima d’un 15% de l’import
de la factura mensual corresponent al període en què s’ha realitzat
l’incompliment.
o Incompliment greu: una penalització màxima d’un 10% de l’import de la
factura mensual corresponent al període en què s’ha realitzat
l’incompliment.
o Incompliment lleu: una penalització màxima d’un 5% de l’import de la
factura mensual corresponent al període en què s’ha realitzat
l’incompliment.
Les penalitzacions indicades es podran imposar de forma simultània, en el cas de que
es compleixin condicions per aplicar més d’una penalització.
Les penalitzacions s’aplicaran a la factura corresponent o es deduiran de la garantia
dipositada. En aquest últim cas, s’haurà de reajustar la garantia en l’import que
correspongui.

La qualificació dels incompliments serà determinada per CB, SAU. En aquest cas,
es seguirà el procediment que es descriu en el punt següent.
En el cas que es produeixi alguna dels incompliments previstos en aquest
contracte, el procediment que es seguirà serà el que es detalla a continuació:


CB, SAU notificarà a l’adjudicatari per escrit la incidència/incompliment
ocorregut, la seva graduació i les característiques del mateix.



Es donarà un termini màxim de deu dies naturals a l’adjudicatari per
presentar les al·legacions que consideri pertinents, tot indicant quines
mesures ha adoptat per evitar la
producció d’una
nova
incidència/incompliment.

Finalitzat el termini, CB, SAU resoldrà, d’acord amb l’informe i documentació que
consti a l’expedient. En el cas de que s’imposi una penalització, aquesta es podrà
deduir de la factura a pagar a l’adjudicatari o bé es podrà incautar la garantia en
l’import de l’incompliment, estant obligat l’adjudicatari a reajustar-la en l’import
previst en aquest contracte.
Sisè.- Assegurança
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L’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la durada del
contracte, una pòlissa d’assegurances que cobreixi els riscos derivats de l’execució del
contracte, tant a tercers, béns o respecte CB, SAU, d’acord amb allò descrit al Plec de
clàusules particulars.
Setè.- Causes de resolució del contracte
Serà causa de resolució del contracte aquelles previstes al Plec de clàusules
particulars, sense prejudici d’aquelles previstes a la LCSP, i en particular qualsevol
incompliment d’alguna de les condicions essencials del mateix i, en tot cas, les
següents:
-

L’endarreriment reiterat (dos ocasions) en la prestació de serveis per causes
injustificades i imputables al contractista.
La realització per sí o a través del seu personal, de qualsevol acció o omissió
indeguda que creï un greu perjudici a la imatge de CB,S.A., ja sigui enfront de la
opinió pública o d’un sol client.
El comportament inadequat del personal del contractista a les instal·lacions
gestionades per CB,S.A.
La pèrdua de solvència tècnica o econòmica, l’incompliment de les obligacions
tributàries o de les obligacions laborals o de Seguretat Social del contractista.
Reiterar-se en el fet no seguir les instruccions expresses de CB,S.A. o del
personal en qui delegui i que causi un perjudici greu (entenent com a tal: danys a
les instal·lacions o la reclamació per part d’un client o usuari).
L’impagament en temps i forma per part de CB,S.A.
Incórrer per part de l’adjudicatari en alguna de les prohibicions per contractar
previstes a la normativa de contractació pública.
Incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

La resolució del contracte es podrà acordar sense perjudici de la obligació del
rescabalament de danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat en ocasió de
l’incompliment del contracte.
Vuitè.- Especificitats relatives al tractament de dades
L’adjudicatari accedirà a dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfon, email i
DNI) dels titulars i difunts (nom i cognoms i lloc d’inhumació) i les mateixes seran les
úniques dades a les que CB,S.A li facilitarà l’accés per poder prestar els serveis.
L’adjudicatari tindrà la condició d’encarregat del tractament, en el marc de la prestació
dels serveis, no constituint aquest accés una “comunicació de dades”. D’altra banda,
CB,S.A tindrà la condició de responsable del tractament.
L’adjudicatari estarà habilitat, com a encarregat del tractament, per tractar, per compte
de CB, SAU, les dades de caràcter personal necessàries per prestar els serveis.
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L’adjudicatari, el seu personal i, en el seu cas, el subcontractista, hauran de complir la
normativa de protecció de dades de caràcter personal i garantia del dret digitals, en
especial la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, el Reglament que la desenvolupa,
aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i al Reglament (UE) 2016/679
General de Protecció de Dades (en endavant RGPD). Es destaquen, especialment, les
següents condicions:
a. Utilitzar les dades només per la finalitat que és objecte de l’encàrrec
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions que als efectes indiqui
CB, SAU, incloent les transferències de dades a un tercer país o
organització internacional
c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per la seva
conservació, excepte que es compti amb l’autorització expressa de CB,
SAU, en els supòsits legalment admissibles.
d. No subcontractar cap prestació que formi part de l’objecte principal
d’aquest contracte i que comporti el tractament de dades personals,
excepte que es compti amb l’autorització expressa i per escrit de CB,
SAU. En aquest cas, l’adjudicatari haurà de comunicar prèviament i per
escrit a CB, SAU, amb una antelació mínima de 15 dies laborables, el
nom, dades de contacte i el sector de l’empresa subcontractada. Així
mateix, haurà de subscriure un contracte d’encarregat del tractament
amb cadascun dels subencarregats, que contempli les obligacions
exigides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
e. El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament,
està igualment obligat al compliment de les obligacions establertes en
aquest document per l’adjudicatari, així com a les instruccions donades
per CB, SAU.
f. L’adjudicatari vetllarà pel compliment del contracte per part del
subcontractista o subcontractistes. En el cas d’incompliment d’algunes
de les obligacions exposades en aquest contracte per part d’algun
subcontractista, l’adjudicatari assumirà plena responsabilitat i CB, SAU
es podrà dirigir directament contra l’adjudicatari, qui, en el seu cas,
podrà interposar les acciones legals que consideri oportunes contra el
contractista o subcontractistes.
g. No fer còpies de la informació a la que tingui accés, excepte que sigui
necessari per l’adequada execució del contracte.
h. En el cas de ser necessari, l’adjudicatari portarà un registre d’activitat
del tractament per escrit, per compte de CB, SAU, amb els
requeriments exigits a l’article 30.2 del RGPD, on constarà identificat el
delegat de protecció de dades (DPO).
i. Mantenir l’obligació de secret i confidencialitat respecte les dades de
caràcter personal als que hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec,
inclús després de que finalitzi el seu objecte.
j. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions
que corresponguin als seus treballadors afectats.
k. Complir amb les mesures de seguretat que correspongui, en funció de
la categoria de dades tractades, d’acord amb el que s’estableix al

9
Mare de Déu de port, 56-58 08038 Barcelona – Tel. 934 841 999– cbsa@cbsa.cat – www.cbsa.cat Cementiris de
Barcelona, SA CIF A64302367 Registre Mercantil de Barcelona, volum 39.058, Foli 59, Full 340.068

l.

m.

n.

o.

p.

Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal (aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
L’adjudicatari, d’acord amb el que disposa el RGPD, haurà
d’implementar les mesures de seguretat derivades de les avaluacions
d’impacte realitzades, o bé dels codis de conducta, segells o
certificacions adquirides. En qualsevol cas, haurà d’implementar
mecanismes per:
Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament
Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del
tractament.
Seudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas.
Retornar a CB, SAU les dades de caràcter personal i, si procedeix, els
suports en els que constin aquestes dades, una vegada finalitzada la
prestació.
La devolució comportarà que s’hagin esborrat totes les dades existents
als equips informàtics de l’encarregat. L’adjudicatari es compromet a
certificar la devolució i, en el seu cas, a l’esborrat de la totalitat de
dades de CB, SAU, al finalitzar la prestació.
L’adjudicatari es compromet a tractar dades o transferir dades a
subcontractistes establerts a països ubicats dintre de la Unió Europea o
tercers països, amb un nivell adequat de protecció reconegut per la
Comissió Europea. En el cas de que fer-se transferències a Estats
Units, l’empresa subcontractada haurà d’estar adscrita a l’acord US-EU
Privacy Shield
Quan les persones afectades exerceixin davant l’adjudicatari els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, o qualsevol dels drets
“habeas data” previstos al RGPD, haurà de deixar constància de la
sol·licitud i comunicar-ho per correu electrònic a CB,S.A. La
comunicació ha de fer-se de forma immediata i no superant el termini
d’un dia laborable, comptat a partir del següent al de recepció de la
sol·licitud.
L’adjudicatari haurà de posar en coneixement del responsable del
tractament qualsevol incidència o indici d’incidència patit que afecti a
dades personals del responsable, en un termini màxim de 48 hores,
comptats des de que en tingui coneixement. S’entendrà per incidència,
la pèrdua, destrucció o alteració involuntària o accés d’un tercer no
autoritzat, a dades de caràcter personal.
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
(i)

Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les
dades personals, incloent, quan sigui possible, les categories i
nombre aproximat d’interessats afectats i les categories i
nombre aproximat de registres de dades personals afectats
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(ii)
(iii)
(iv)

El nombre i dades de contacte del delegat de protecció de dades
o d’un altre punt de contacte en el que es pugui obtenir
informació
Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la
seguretat de les dades personals
Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar
remei a la violació de la seguretat de les dades personals,
incloent, si procedeix, les mesures adoptades per mitigar els
possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, la informació es facilitarà de
manera gradual, fins que es pugui facilitar de forma simultània.
Novè.- Règim jurídic i resolució de controvèrsies
Aquest contracte té caràcter privat. La seva interpretació i aplicació es farà d’acord
amb el que s’estipula a les seves clàusules i, en el seu defecte, a la normativa
mercantil i civil que li sigui d’aplicació.
Les Parts acorden sotmetre les controvèrsies que es puguin derivar del present
contracte als Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant en aquest acte a qualsevol
altre que els pogués correspondre.
I perquè així consti, les parts signen per triplicat exemplar i a un sol efecte el present
contracte i annexes, en senyal de plena conformitat al lloc i data indicats a
l’encapçalament.

...................
...................
Cementiris de Barcelona, S.A

..................
................
...............
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Annex 1: Plec de clàusules particulars
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Annex 2: Plec de prescripcions tècniques
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Annex 3: Oferta econòmica presentada per l’adjudicatari
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Annex 4: Oferta tècnica presentada per l’adjudicatari
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Annex 5: Garantia
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