
   

 

CONTRACTE 

DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA “F” PER AL TRANSPORT FLEXIBLE SOTA 

DEMANDA 

EXP. NÚM: 2021-19-Po 

 

REUNITS  

Per una banda,  el Sr. Joan Serra i Muset, com a Director General de l’Associació de municipis per 

la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), amb NIF G62805106, amb seu al carrer Anselm Clavé, 

69-73, 2a planta, de Granollers (08402). 

Per l’altra, el Sr. Thierry Jean Michel Andrieux, amb NIE X3335729-Q, actuant en nom i 

representació de l’empresa ALTECH SOLUTIONS AND CONSULTING, SL, amb NIF B65288078, amb 

domicili social al carrer Sancho d’Àvila, núm. 52-58, 7a planta, 4a porta de Barcelona (08018).  

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present 

contracte. 

 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

Primer.- El Director General de l’AMTU va aprovar, en data 21 d’octubre de 2021, l’expedient de 

contractació del servei de “manteniment de la plataforma F”, així com els Plecs de Clàusules 

Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeixen aquesta contractació i la 

despesa que comporta, i va adjudicar el contracte, amb data 3 de gener de 2022, a l’empresa 

ALTECH SOLUTIONS AND CONSULTING, SL. 

Segon.- La contractació de la despesa ha estat efectuada amb càrrec a la partida pressupostària 

de l’any 2020 “607. Treballs realitzats per altres empreses. Transport flexible i TAD”.  

 

CLÀUSULES 

Primera.- L’empresa ALTECH SOLUTIONS AND CONSULTING, SL es compromet a realitzar els 

serveis de “manteniment de la plataforma F” amb estricta subjecció al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen per a aquesta 

contractació i a la seva oferta. 

Segona.- El preu total del contracte és de cent trenta nou mil nou-cents euros (139.900,00 €), IVA 

exclòs.  

Els pagaments s’efectuaran a la presentació de les corresponents factures i prèvia certificació del 

responsable del contracte de l’AMTU. 



   

El pagament del preu es realitzarà mensualment (1/12 part de l’import del contracte) a mes 

vençut. 

Tercera.- El termini d’execució dels treballs objecte d’aquest contracte és d’un any (1 any) que 

es desprèn del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

Quarta.- Les causes de resolució del contracte i els efectes de les mateixes seran les 

expressament contingudes en l’article 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic. 

Cinquena.- D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, no s'aplicarà cap 

clàusula de revisió de preus en aquest contracte.  

Sisena.- El Sr. Thierry Jean Michel Andrieux, actuant en nom i representació de l’empresa ALTECH 

SOLUTIONS AND CONSULTING, SL presta la seva conformitat al Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen per a aquesta contractació, signant-

ne un exemplar que s'uneixen com a annexos núm. 1 i 2. Tanmateix, s’adjunta com a annex 

número 3 l’oferta presentada pel licitador. 

Setena.- Seran d’aplicació al present contracte les penalitats per execució defectuosa o retard en 

el compliment, previstes a aquests efectes en els articles 192 i 193 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic.  

Vuitena.- En tots aquells casos en què l'objecte del contracte és subjecte a les disposicions sobre 

propietat intel·lectual, la persona adjudicatària cedirà en exclusiva a l’Associació de municipis per 

la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) tots els drets de comunicació pública, distribució, 

transformació i reproducció dels treballs objecte del contracte, com també dels resultats que 

s'obtinguin, sense limitació temporal ni territorial, sobre qualsevol suport, mitjançant qualsevol 

idioma i per qualsevol sistema o modalitat d'explotació existent o que pugui existir. L'import de 

l'adjudicació inclou la participació que pogués pertocar a l'autor/a en els ingressos de 

l'explotació.  

Novena.- El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 

dades, així com de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

Garantia dels Drets Digitals i qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació, amb relació a les 

dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte.  

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 

contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser 

objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 

tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució 

directa del contracte.  



   

Desena.- El present contracte es regeix per les normes contingudes a la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic i aquelles altres disposicions legals que siguin 

d’aplicació.  

Onzena.- Les parts, se sotmeten, en totes aquelles qüestions litigioses que sorgeixin sobre la 

interpretació, modificació, resolució i efectes del contracte, a la jurisdicció contenciós-

administrativa. 

 

I en prova de conformitat, se signa aquest contracte, al lloc i la data que s’assenyalen.  

Granollers, a 17 de gener de 2022 

 
PER L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA PER ALTECH SOLUTIONS AND 
MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ  CONSULTING, SL   
 

 

 

 

Joan Serra i Muset Thierry Jean Michel Andrieux  
Director General Apoderat  
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