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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ANUNCI 

 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 151.4 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de 
desembre de 2012 ha acordat adjudicar el següent contracte: 
 
1.  Entitat adjudicatària 
 
 a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar. 
 b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. Secció de contractació. 

c) Número d’expedient: 4/2012.  
 
2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus de contracte: Contracte de gestió de servei públic 
b) Descripció de l'objecte: recollida de residus i neteja de les vies 

públiques de Canet de Mar 
c) Termini d'execució: La durada del contracte s’inicia l’1 de gener de 

2013 pel que fa al servei de neteja de les vies públiques i el 2 de 
maig de 2013 pel que fa a la gestió del servei públic de recollida de 
residus i finalitza el 31 de desembre de 2016. L’anterior termini 
podrà ser objecte de dues pròrrogues de 2 anys cadascuna d’elles, 
per voluntat expressa d’ambdues parts. 

 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
 
 a) Tramitació: Ordinària 
 b) Procediment: Obert  

c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 
 

4. Pressupost base de licitació:  
 
a) Import Net euros: 4.573.302,19 
b) IVA 8%: 457.330,22 
c) Import total euros: 5.030.632,41  

 
El pressupost base de licitació inclou la durada inicial del contracte. 
 
5. Valor estimat de contracte: 
 
9.146.604,39 € 
 
De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 88 TRLCSP, el valor estimat del 
contracte inclou el valor total exclòs l’IVA, incloent les pròrrogues i l’import màxim 
al que puguin arribar els modificacions del contracte previstes al Plec o a l’anunci de 
licitació. 
 
6. Adjudicació  
 

a) Data: 20 de desembre de 2012 
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b) Adjudicatari: Cespa compañía española de servicios públicos y auxiliares, SA 
c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import de l’adjudicació: 3.969.596,75 €, exclòs el 10% d’IVA que puja 

396.959,67 €. 
 

Atentament, 
 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez 
Alcalde 
 
Canet de Mar, 21 de desembre de 2012 
 
 


