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AJUNTAMENT D’OSOR
La Selva

Expedient núm.: X2019000092 - CONTRACTE SUBMINISTRAMENT VEHICLE BRIGADA
Resolució d'Alcaldia de número i data establerts al marge
Procediment:
Document signat per: L'Alcalde, el Secretari
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
ANTECEDENTS
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat sumari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014,
RESOLC

AJUNTAMENT D'OSOR
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://osor.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
sumari, pel contracte de subministrament d’un vehicle per la brigada convocant la seva
licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de fiscalització
que s'emeti per la Intervenció.
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha
d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
— Núria Moral Ferrés, Secretària-Interventora d’Osor, que actuarà com a Presidenta de la
mesa.
— Joan Pla, Alcalde de la corporació, Vocal.
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— Francesc Xavier Hernández Corominas, Interventor del Consell Comarcal de la Selva,
Vocal.
— Lluís Quer i Vila, administratiu de l’Ajuntament d’Osor, Vocal que actuarà com a Secretari
de la Mesa.
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