CONTRACTE
FORMALITZAT ENTRE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT I LA SRA. INMACULADA JIMENEZ
XANDRI PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU D’ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC
UBICATS AL PARC DE CAN JALPÍ (MÒDULS) D’ARENYS DE MUNT.
A Arenys de Munt, essent el dia 15 d’octubre de 2018, davant meu, Na M. Carmen Gómez MuñozTorrero, secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, compareixen:
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D’una part, el senyor alcalde president de l’Ajuntament, En Joan Rabasseda i Ferrer,
I, d’altra part, la senyora Inmaculada Jiménez Xandri, amb DNI número 38858550G, que obra en
representació pròpia, adjudicatària de la licitació de la concessió administrativa de l’ús privatiu
d’espais de domini públic ubicats al parc de Can Jalpí (mòduls) d’Arenys de Munt, amb domicili a
C/ Garbí, 109, casa 12, d’Arenys de Munt (08358).
Considero als compareixents amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present
contracte, i diuen:
I.- Que va ser aprovat Aprovat per Decret 173/18 de data 31-7-2018 l’expedient de contractació,
procediment obert i urgent, per la concessió administrativa de l’ús privatiu d’espais de domini
públic ubicats al Parc de Can Jalpí (Mòduls) d’Arenys de Munt, així com els plecs que regien la
licitació, sense que es presentessin al·legacions al respecte.
II.- Que la Mesa, reunida en data 7-9-2018, fa proposta d’adjudicació a favor de la proposició
presentada per la Sra. IMMACULADA JIMENEZ XANDRI, per un cànon de 400,00€/any, per una
durada d’1 any, amb possibilitat de pròrroga per un any més, per ser l’oferta econòmica més
avantatjosa i la única presentada que compleix els requisits.
III.- Que va ser aprovat per Decret 197/18, de data 10-9-2018, la proposta d’adjudicació que la
mesa de contractació va realitzar, requerint a la Sra. IMMACULADA JIMENEZ XANDRI, per a què,
en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació d’aquesta resolució:
• acrediti el dipòsit de la garantia definitiva, segons indiquen els plecs de clàusules
administratives particulars, que ascendeix a 20,00€.
• aporti els certificats de solvència tècnica referenciats en el DEUC.
• aporti la pòlissa de l’assegurança per valor mínim de 50.000,00€.
La resolució d’adjudicació va ser notificada a tots els interessats.
IV.- Que en data de 3-10-2018, la Sra. IMMACULADA JIMENEZ XANDRI va constituir la garantia
definitiva, per import de 20,00€, segons cartes de pagament que consten a la Tresoreria d’aquest
Ajuntament, presentant en data de 10-10-2018 la documentació requerida.
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V.- Que va ser aprovat per Decret 229/18, de data 11-10-2018, l’adjudicació la concessió
administrativa de l’ús privatiu d’espais de domini públic ubicats al Parc de Can Jalpí (Mòduls)
d’Arenys de Munt en favor de la Sra. IMMACULADA JIMENEZ XANDRI, per haver donat
compliment a tots els requeriments efectuats.
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 la Sra. IMMACULADA JIMENEZ XANDRI, el procediment obert
per a la concessió administrativa de l’ús privatiu d’espais de domini públic ubicats al Parc de Can
Jalpí (Mòduls) d’Arenys de Munt, per un cànon de 400,00€ anuals, per ser l’única oferta
presentada i que compleix amb l’objecte de la licitació i amb els Plecs de clàusules econòmic
administratives particulars i tècniques que regien la licitació, amb les millores proposades, per una
durada d’un any.
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, 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 prestació de totes les millores ofertades que són les següents: 1
cabina WC higiènica; obrir tots els festius que no coincideixin amb el cap de setmana, durant tot
l’any, exceptuant els dies de Nadal i 1 de Gener; obrir les instal·lacions fora d’horari, a petició de
l’Ajuntament, sempre que s’informi amb una antel.lació mínima d’una setmana; millores respecte
els productes/proveïdors de proximitat.
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.
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,
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