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DOCUMENT ADMINISTRATIU DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE PER A LA 
CONCESIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECAPTACIÓ MUNICIPAL, PROCEDIMENT 
SANCIONADOR I RECAPTACIÓ DE MULTES DE TRÀNSIT 

 
A Llaurí, a 22 de desembre de 2.016 
 

REUNITS 
 
D´una part, Dª Anna Mª González Herdaro, Alcaldessa-Presidenta de 

l´Ajuntament de Llaurí, actuant en nom i representació del mateix. 
 
I d´altra part, D. Enrique Martínez Torres, amb D.N.I. 44.870.248-P, en nom i 

representació de la mercantil “MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, S.L.”, amb C.I.F. 
B-46953170. 

 
Es reconeixen ambdues parts amb capacitat suficient per a signar el present 

document de contracte administratiu mitjançant el que es formalitza la concesió per 
part de l´Ajuntament de Llaurí a la mercantil “MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, 
S.L.” del servei de col.laboració a la gestió tributària, procediment sancionador i 
recaptació de multes de trànsit de l´Ajuntament de Llaurí, i lliure i espontàneament 

 
ESTABLIXEN 

 
PRIMER.- Que mitjançant el Decret de l´Alcaldia nº 638/2.016, de data 17 

d´octubre, es va iniciar la tramitació de l´expedient de contractació de la gestió del 
servei de col.laboració a la gestió recaptadora municipal, procediment sancionador i 
recaptació de multes de trànsit de l´Ajuntament de Llaurí, aprovant-se els plecs de 
condicions administratiu i tècnics redactats. 

 
SEGON.- Transcorregut el termini de presentació de propostes, es va efectuar 

la posterior selecció per part de la Mesa de Contractació de l´oferta presentada, 
elevant aquesta acta en data 21 de desembre de 2.016, on es va proposar contractar 
amb l´empresa “MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, S.L.” 

 
PACTEN 

 
1º.- Subscriure el contracte de gestió del servei de col.laboració a la gestió 

recaptadora municipal, procediment sancionador i recaptació de multes de trànsit de 
l´Ajuntament de Llaurí, d´acord amb allò establert als termes de l´oferta presentada per 
l´adjudicatari i en els plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, convenint 
l´acceptació total de les clàusules que conformen apuestos documents, que formen 
part inseparable d´aquest contracte administratiu a tots els efectes. 

 
2º.- Aquest contracte s´iniciarà el dia 1 de gener de 2.017, amb una durada de 

dos anys comptadors a partir de l´esmentada data. 
 
I per a que conste a tots els efectes, se signa el present document administratiu 

per triplicat a un sols efecte, així com els plecs de condicions administratives i 
tècniques, en el lloc i data assenyalada, del que com Secretari done fe. 
 
L´ALCALDESSA-PRESIDENTA,  “MARTÍNEZ CENTRO DE GESTIÓN, S.L.” 
Anna Mª González Herdaro     Enrique Martínez Torres  

   


