Expedient núm: 1808/2021
Resolució regidoria de serveis municipals
Procediment: convocatòria de la mesa de contractació

RESOLUCIÓ REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS
NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I CONVOCATÒRIA

Atès que, l’últim dia del termini per presentar les proposicions va ser el dia 8 de desembre, dia
inhàbil, el termini va acabar el següent dia hàbil, el dia 13 de desembre de 2021 a les 23:59h.
Vist, la Disposició Addicional segona de la llei 9/2017 per la qual es regulen les competències
en matèria de contractació de les Entitats locals, en el seu apartat setè diu que: La Mesa de
contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa, i
formaran part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui
atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l' interventor, o, si s'escau, el titular de l'òrgan que
tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es
designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral
al servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa, sense que el seu nombre, en total,
sigui inferior a tres. [...] Podrà formar part de la Mesa personal funcionari interí únicament
quan no hi hagi funcionaris de carrera prou qualificats i així s'acrediti a l'expedient.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en base la Disposició
addicional segona de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i tenint
en compte la delegació efectuada per l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2020-0219, de data
23 de juny de 2020,
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Atès que, d’acord amb l’article 156.6 de la llei 9/2017, de contractes del sector públic, el
termini de presentació de proposicions pels contractes de serveis que segueixen el
procediment obert, no podrà ser inferior a 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la
publicació de l’anunci de licitació del contracte al perfil del contractant. I tenint en compte
l’article 119.2 b) de la llei 9/2017 que permet reduir a la meitat els terminis del procediment.

RESOLUCIO

Atès que, al mateix dia 3 de desembre es va publicar l’anunci de licitació i tota la
documentació contractual necessària a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Número: 2021-0868 Data: 14/12/2021

Atès que, en data 3 de desembre del 2021, es va dictar Resolució de la regidoria de serveis
municipals núm. 2021-0847 per qual s’aprovava l’expedient de contractació per l’adquisició
d’un vehicle manipulador telescòpic nou amb motor dièsel destinat a la Brigada municipal de
l'Ajuntament Cervera, característiques descrites especialment al plec de prescripcions
tècniques i també al plec de clàusules administratives particulars, per un valor estimat del
contracte de 59.500 euros IVA exclòs.

RESOLC
PRIMER.- Convocar la mesa de contractació i als possibles interessats per al proper dijous dia
16 de desembre del 2021, a les 11.00h, a la sala de quadres (1r pis) de la Paeria de Cervera.
SEGON.- Comunicar aquest decret als interessats i publicar-lo al perfil del contractant.
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