Expedient núm.: 124/2020
Procediment: Contractacions
Assumpte: Contracte de subministrament mitjançant arrendament amb manteniment
(rènting) d’un camió-compactador pel servei de recollida de residus
Procediment i forma d’adjudicació: contracte de subministrament per procediment
obert
DILIGÈNCIA DE SECRETARIA
El secretari interventor de l’Ajuntament de Calaf, Joan Miquel Roig Mestre, INFORMA:
Amb data 20 de juliol de 2020 s’aprova pel Ple de l’Ajuntament de Calaf l’adjudicació
del contracte de subministrament mitjançant arrendament amb manteniment (rènting)
d’un camió-compactador pel servei de recollida de residus.
Amb data 17 d’agost l’empresa adjudicatària FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS
S.A., amb NIF núm. A-61427183 domiciliada a Granollers, Av. Sant Julià, núm. 169 i
representada pel Sr. Martí Batallé Vila amb NIF núm. 40516024-Y, signa el document
de formalització del contracte descarregat en pdf, i el presenta per registre d’entrada
electrònic 2020-E-RE-556 el dia 24 d’agost de 2020 juntament amb els plecs de
clàusules administratives particulars. Segons ens informa l’empresa no poden accedir
a signar pel tràmit de signatura del contracte iniciat per l’Ajuntament de Calaf el dia 13
d’agost de 2020, per aquest motiu l’han signat per fora d’aquest tràmit.

Pel què es fa constar que la data d’inici del contracte és la data en què el representant
de l’empresa Sr. Martí Batallé Vila amb NIF núm. 40516024-Y signa el document el dia
17 d’agost de 2020, a efectes del còmput de dies pel lliurament del vehicle. Segons el
contracte el termini de lliurament del vehicle és de 180 dies a comptar des de la
formalització del contracte. Per tant la data límit d’entrega del vehicle serà el dia 13 de
febrer de 2021. Si es té en compte que el dia previst és festiu, la data màxima de
lliurament del vehicle serà el dia 15 de febrer de 2021.
Aquesta diligència de secretaria es publicarà al Perfil del contractant juntament amb el
document de formalització del contracte signat el dia 17 d’agost de 2020 per l’empresa
i el document de formalització del contracte signat el dia 3 de setembre de 2020 per
totes les parts.
Això és el que informo a Calaf, datat i signat electrònicament.
El secretari interventor
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Amb data 3 de setembre de 2020 el Sr. Martí Batallé Vila amb NIF núm. 40516024-Y,
en representació l'entitat FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS S.A., resolts els
problemes per la signatura del contracte, signa de nou el contracte pel tràmit iniciat
amb data 13 d’agost de 2020 per l’Ajuntament de Calaf.
El document es va signar amb data 13 d’agost de 2020 pel secretari interventor, Joan
Miquel Roig Mestre i es va signar amb data 14 d’agost de 2020 per l’alcalde de
l’Ajuntament de Calaf, Jordi Badia Perea.

