Exp. Electrònic 48/2019
CONTRACTE
FORMALITZAT ENTRE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT I L’EMPRESA CAN CLARENS, SL PER A LA
REALITZACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANUMNALS ABANDONATS I/O PERDUTS D’ARENYS DE
MUNT.
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A Arenys de Munt, a la data de la signatura electrònica, compareixen:
D’una part, el senyor alcalde president de l’Ajuntament, En Joan Rabasseda i Ferrer, i Na M.
Carmen Gómez Muñoz-Torrero, secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
I, d’altra part, el senyor Lluís Monné Dueñas, amb DNI número 37680850L, que obra en
representació de l’empresa CAN CLARENS, SL, amb CIF B61958906, adjudicatària de la licitació,
amb domicili a l’Av. Catalunya, 10, de Sant Celoni (08471).
Considero als compareixents amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present
contracte, i diuen:
I.- Que va ser aprovat per Decret 22/19 de data 1-2-2019 l’expedient de contractació, per
procediment obert simplificat, per a la licitació del servei de recollida d’animals abandonats i/o
perduts d’Arenys de Munt, que inclou el trasllat a un centre autoritzat, la lectura de microxip i els
tràmits d’adopció d’animals, la gestió i control de colònies de gats i la recollida d’animals morts,
així com els plecs particulars que regien la licitació, sense que es presentessin al·legacions al
respecte.
II.- Que la Mesa, reunida en data 28-2-2019, va fer proposta d’adjudicació del procediment obert
simplificat en favor de l’empresa CAN CLARENS, SL.
III.- Que va ser aprovada Decret 59/19, de data 28-2-2019, la proposta d’adjudicació que la mesa
de contractació va realitzar, i havent requerit a l’empresa CAN CLARENS, SL per a que acredités el
dipòsit de la garantia definitiva.
IV.- Que en data de 14-3-2019, l’empresa CAN CLARENS, SL va constituir la garantia definitiva que
ascendeix a: 3.455,58€, en el Lot 1, a 831,50€ en el Lot 2 i a 268,93€ en el Lot 3.
En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents
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ATORGUEN
amb els seus respectius drets i representacions el present contracte, pel qual el senyor Joan
Rabasseda i Ferrer, alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i en el seu nom i
representació, adjudica a favor de l’empresa CAN CLARENS, SL el procediment obert simplificat
per a la contractació del servei de recollida d’animals abandonats i/o perduts d’Arenys de Munt,
que inclou el trasllat a un centre autoritzat, la lectura de microxip i els tràmits d’adopció d’animals,
la gestió i control de colònies de gats i la recollida d’animals morts, segons el següent detall:
Lot 1: 69.111,60€, IVA exclòs, essent l'IVA d’import igual a 14.513,44€. El total és de
83.625,04€.
Lot 2: 16.630,08€, IVA exclòs, essent l'IVA d’import igual a 3.492,32€. El total és de
20.122,40€.
Lot 3: 5.378,70€ IVA exclòs, essent l'IVA d’import igual a 1.129,52€. El total és de
6.508,22€.
per ser l’oferta econòmica més avantatjosa, la única presentada i que s’ajusta als Plecs de
clàusules econòmic administratives particulars i tècniques que regien la licitació, amb càrrec a les
següents aplicacions:
Lot 1: 83.625,04€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació del pressupost municipal
630.311.22703
Lot 2: 20.122,40€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació del pressupost municipal
630.311.22704
Lot 3: 6.508,22€, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació del pressupost municipal
630.311.22703
del pressupost de la Corporació, per la durada de 2 anys, i amb possibilitat de pròrroga.
L’execució de la prestació del servei s’iniciarà el dia 1-4-2019.
S’obliga l’adjudicatari a desenvolupar el contracte segons el Plec de clàusules administratives
particulars, Plec tècnic i el Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, aplicable als contractes d’obres, a més a més de les disposicions legals vigents i les que en
endavant es dictin, i a respondre del seu compliment amb la garantia constituïda.
L’adjudicatari quedarà obligat a la dedicació en l’execució del contracte dels mitjans materials i
personals que ha especificat en la seva oferta i que s’ha compromès a destinar, així com a la
prestació de totes les millores ofertades.
Així ho atorguen, fetes les advertències legals, en especial les que es refereixen al compliment del
que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.
I llegit el present contracte, que s’estén per duplicat, els atorgants el ratifiquen i el signen.
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Del fet que els compareixents coneixen aquest contracte; del caràcter amb què obren i de tot el
contingut del mateix, en dono fe.
L’ALCALDE PRESIDENT,

L’ADJUDICATARI,
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LA SECRETÀRIA,

Signatura: CN=TCAT P
Joan Rabasseda Ferrer DNI 40295052H
Data: 21/3/2019 20:04:39
_____

Signatura: CN=TCAT P Maria Carmen Gómez
Munoz-Torrero - DNI 11787830P,
SERIALNUMBER=11787830P, G=Maria Carmen,
SN=Gómez Munoz-Torrero, OU=Secretaria,
OU=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
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