












AJUNTAMENT DE 

MONT-ROIG DEL CAMP 

a) Mutu acord de les parts.

@' 
nostreserveis 
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b) lmpossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes.
c) lncompliment manifest deis pactes convinguts entre les parts interessades.
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l'altra, amb 1

mes d'anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni.

Onzena.- Difusió de les activitats acordades 

Ambdues parts acorden donar informació pública de la formalització d'aquest conveni 
d'encarrec de gestió en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de realització. 

Dotzena.- Jurisdicció, resolució de controversies i responsabilitats 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fara de l'ambit d'aplicació de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i 
desenvolupament, per les seves propies clausules i, supletoriament, per l'ordenament 
jurídic administratiu. 

La resolució de les controvérsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d'aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts 
expressat en el si de la Comissió de seguiment i avaluació. 

Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no 
poguessin ser resaltes per la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a 
la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüencia de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni, correspon a l'ens executor 
material de les actuacions. 

1 com a prava de conformitat i d'acceptació, ambdues parts signen el present Conveni. 

Per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp 
L'Alcalde 

Per l'EPE Nostreserveis 
El Vicepresident 

José Enrique Bellver Soto 
Secretari accidental Ajunt. Mont-roig del Camp 
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