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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 12 
d’agost de 2015, va acordar 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: 19/2015.  
 
2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus de contracte: Contracte de serveis 
b) Descripció de l'objecte: prestació del servei de recollida i transport del 

vidre envàs de Canet de Mar. 
c) Termini d'execució: dos anys a comptar des de la formalització del 

corresponent contracte, per bé que podrà ser objecte de dues pròrrogues 
cadascuna d’elles d’un any. 

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

c) Forma: proposició econòmicament més avantatjosa 
 

4. Pressupost base de licitació:  
 

El pressupost base de licitació del present contracte es fixa en la modalitat de preu 
unitari i es determinarà en funció de les tones de vidre recollides, essent el que 
consta a continuació, IVA exclòs: 
 

Servei Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs €/Tn 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total import preu 
unitari màxim 
IVA inclòs €/Tn 

Recollida de 
vidre 

45,29 10% 4,53 49,82 

 
El volum màxim de facturació per any serà de 20.909,09 euros, IVA exclòs, el qual 
puja la quantitat de 2.090,91 €. 
 
5. Valor estimat de contracte: 83.636,36 € 
 
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 les modificacions del contracte previstes al Plec o a l’anunci de 
licitació. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

6. Adjudicació  
 

a) Data: 12 d’agost de 2015 
b) Adjudicatari: Santos Jorge, SA 
c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import de l’adjudicació:  

 
Preu unitari màxim IVA exclòs: 45,00 €/Tn 
Import 10% IVA:   4,50 € 
Total import preu unitari màxim 
IVA inclòs:    49,50 €/Tn 
 

 
Atentament, 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
Canet de Mar, 13 d’agost de 2015 
 
 
 


