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Unitat administrativa: Servei de Contractacio
Assumpte: Adjudicació contracte
Referència expedient: PRI_OBE_2022_0002

DECRET D’ALCALDIA
Sra. JORDINA FREIXANET i PARDO, tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Lleida

Antecedents de fet
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 26 d’abril de 2022, es va aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que ha de regir el contracte privat d’un
Centre Autoritzat de Tractament de vehicles al final de la seva vida útil (CAT) de tramitació ordinària
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, per un import màxim de licitació
es: de 105.910,00€, amb el següent desglossament per anualitats:
IMPORT (EXEMPT D’IVA) *

ANY
2022 - del 16/06/22 fins el 31/12/22

28.871,36€

2023

52.955,00€

2024 - DEL 01/01/24 FINS 15/06/24

24.083,64€
105.910,00€

TOTAL

(*) Exempt d’IVA per aplicació de l’article 84.Un.2 c) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit

En data 26 d’abril de 2022 es va publicar la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Lleida,
finalitzant el termini de presentació d’ofertes el proper dia 16 de maig de 2022.
Segons consta el certificat emès per l’eina Sobre Digital, un cop finalitzat el termini de presentació
d’ofertes, s’han rebut les següents propostes:
-

AUTO-GRÚAS SANT JORDI, AL
DESGUACES EL CHOQUE LLEIDA, SL
RAMON VILELLA, SL
VIUDA DE LAURO CLARIANA, SL

Vist l’informe del cap de la unitat tècnica de Parc Mòbil, de data 10 de juny de 2022 en el que es
proposa adjudicar el contracte privat d’un Centre Autoritzat de Tractament de vehicles al final de la
seva vida útil (CAT) a RAMON VILELLA, SL, amb CIF B25015017), per ser el licitador que ha
obtingut la puntuació major, i amb els següents imports per element:
RAMON VILELLA SL
Camions
Furgonetes, vehicles mixtes adaptables, tot terrenys
Turismes
Ciclomotors, motocicletes, quatricicles, quads
Bicicletes
Altres estris i maquinària (preu per kg)

Preu ofertat (Exempt IVA)
395,00 € per unitat (IVA exempt)
350,00 € per unitat (IVA exempt)
325,00 € per unitat (IVA exempt)
40,00 € per unitat (IVA exempt)
15,00 € per unitat (IVA exempt)
0,20 € per quilogram (IVA exempt)
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Vist l’acord de Ple de data 26 de novembre de 2021 que modifica la composició de la Mesa de
Contractació de l’Ajuntament de Lleida, aprovada, amb caràcter provisional, per Decret-Alcalde de
data 18 de juny de 2019, per adequar-la a l’establert en el punt 7è de la DA Segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre de contracte del sector públic.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Lleida de data 10 de juny de 2022, en la
que es va donar lectura a l’informe emès pel cap de la unitat tècnica de Parc Mòbil, de data 10 de
juny de 2022 de la licitació del contracte privat d’un Centre Autoritzat de Tractament de vehicles al
final de la seva vida útil (CAT) i en la qual es proposa adjudicar el contracte a l’empresa RAMON
VILELLA, SL, amb CIF B25015017.
Vista la garantia definitiva, per un import de 5.295,50€, dipositada en data 20 de juny de 2022,
segons carta de pagament núm. 320220007466.
Atès que RAMON VILELLA, SL, amb CIF B25015017, ha presentat en data 22 de juny de 2022, dins
del termini establert, la documentació requerida, d’acord amb la clàusula 15.2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Vist que d’acord amb l’establert en l’art. 71.d) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic RAMON VILELLA, SL, amb CIF B25015017, va autoritzar per escrit a l’Ajuntament de
Lleida a consultar el certificat d’estar al corrent del pagament de cotitzacions i quotes davant la
Tresoreria General de la Seguretat Social i del certificat del compliment d’obligacions tributàries.
Feta la consulta en data 29 de juny de 2022, aquests tenen caràcter positiu.
Vista la proposta de la Presidenta de la Mesa de data 30 de juny de 2022, on proposa adjudicar el
contracte privat d’un Centre Autoritzat de Tractament de vehicles al final de la seva vida útil (CAT)
a l’empresa RAMON VILELLA, SL, amb CIF B25015017, d’acord amb la seva oferta econòmica.

Fonaments de dret
Considerant l'art. 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Considerant les delegacions fetes, en matèria de Contractació, segons la resolució Primera.C.1) del
Decret-Alcalde de data 28 de juny de 2019.
Fent ús de la delegació de les competències de l’Alcaldia en matèria de Contractació, feta pel MI Sr.
Alcalde segons Decret-Alcalde de data 2 d’agost de 2019.

RESOLC:
Primer.- Aprovar l’informe del cap de la unitat tècnica de Parc Mòbil, de data 10 de juny de 2022 de
la licitació del contracte privat d’un Centre Autoritzat de Tractament de vehicles al final de la seva
vida útil (CAT) i en la qual es proposa adjudicar el contracte a l’empresa RAMON VILELLA, SL, amb
CIF B25015017 per ser el licitador que ha obtingut la puntuació major.
Segon.- Adjudicar el contracte privat d’un Centre Autoritzat de Tractament de vehicles al final de la
seva vida útil (CAT) a l’empresa RAMON VILELLA, SL, amb CIF B25015017, amb els següents
imports per element, d’acord amb la seva oferta:
RAMON VILELLA SL
Preu ofertat (Exempt IVA)
Camions
395,00 € per unitat (IVA exempt)
Furgonetes, vehicles mixtes adaptables, tot terrenys
350,00 € per unitat (IVA exempt)
Turismes
325,00 € per unitat (IVA exempt)
Ciclomotors, motocicletes, quatricicles, quads
40,00 € per unitat (IVA exempt)
Bicicletes
15,00 € per unitat (IVA exempt)
Altres estris i maquinària (preu per kg)
0,20 € per quilogram (IVA exempt)
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Tercer.- Comunicar a RAMON VILELLA, SL, amb CIF B25015017 que la signatura del contracte
adjudicat es realitzarà, segons estableix l’art. 153 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, com a màxim, al 15è dia hàbil a partir de la recepció de la notificació de
l’adjudicació.
Quart.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses participants en la licitació i resta d
‘interessats en el procediment, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Cinquè.- Publicar al Perfil del Contractant aquesta resolució.

Així ho mano i signo en la data de la signatura electrònica, del que la Secretaria General en dona
fe.
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