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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 
 
 

De conformitat amb el que es disposa a l’article 154 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 en data 3 de gener de 2018 s’ha formalitzat el  
següent contracte: 
 

1. Entitat Adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
c) Núm. expedient: 61/2017 
d) Adreça perfil de contractant: www.canetdemar.cat 

 
2. Objecte del contracte 
 

a) Tipus de contracte: obres 
b) Descripció de l’objecte: contractació obres urbanització C/ Nou. 
c) Termini d'execució:  El termini d’execució del present contracte serà de 4 

mesos a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig.  

d) Incoació expedient: Acord Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 
2017. 

e) CPV: 45233223 (treballs de repavimentació de carrers), 4515300 
(instal·lacions de subministrament d’electricitat), 45232332 (obres auxiliars 
de telecomunicacions), 45316000 (treballs d’instal·lació de sistemes 
d’enllumenat i senyalització, 45232130 (treballs de construcció de 
canalitzacions d’aigües pluvials), 45232440 (treballs de construcció de 
canonades per a aigües residuals) i 44162500 (canalització d’aigua potable). 

f) Publicació de l’anunci de licitació: Al DOGC núm. 7481 de data 25.10.2017 i 
en el perfil de contractant en la mateixa data. 

  
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert 
c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 

 
4. Valor estimat del contracte: 210.450,31 €. 
 

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. 

 
5. Pressupost base de licitació 
 

El pressupost base de licitació del present contracte és de 191.318,47 €, IVA 
exclòs, el qual puja la quantitat de 40.176,88 €. 

 
6. Formalització 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

a) Data adjudicació:  28 de desembre de 2017 
b) Data formalització: 3 de gener de 2018 
c) Adjudicatari: Obres Ortuño, SL 
d) Nacionalitat: espanyola 
e) Import de l’adjudicació: 162.000,00  €, IVA exclòs, el que puja la quantitat 

de 34.020,00 €. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
Canet de Mar, 3 de gener de 2018 
 


