Expedient núm: 1808/2021
Resolució d’adjudicació de la regidoria de serveis municipals
Procediment: Contracte - procediment obert urgent

RESOLUCIÓ REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS
SUBMINISTRAMENT

Vist l’informe de la unitat de contractació sobre la documentació administrativa presentada
de data 10 de gener del 2022 pel qual es considera que s’ha presentat tota la documentació
requerida dins del termini previst.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de CSP, per la qual es traslladen a l’ordenament
jurídic les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, i el Decret 2020-0219 de data 23 de juny del 2021 pel qual s’aproven les
delegacions de l’alcaldia a les regidories delegades.

RESOLC:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació efectuada.
SEGON.- Adjudicar el contracte de subministrament d’un vehicle manipulador telescòpic nou
destinat a la Brigada municipal de l'Ajuntament Cervera a l’empresa Espina maquinària S.L.
amb el CIF núm: B255425604 per haver obtingut la puntuació més alta i no estar incurs en una
presumpció d’anormalitat, amb les condicions que figuren en la seva oferta i les que es
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Vista la Resolució de la regidoria de serveis municipals, núm. 2021-0904, de data 21 de
desembre del 2021, en la qual es requeria a l’empresa licitadora, Espina Maquinària SL que
correspon a la millor oferta, perquè dins el termini de deu (10) dies hàbils, presentés la
documentació justificativa d’acord amb la clàusula 11.2 del Plec de clàusules administratives
particulars i el document acreditatiu de la garantia definitiva.
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Vist l’acta de la mesa de contractació d’obertura dels sobres realitzada el dia 16 de desembre
del 2021, en la qual es proposava a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte de
subministrament d’un vehicle manipulador telescòpic nou amb motor dièsel destinat a la
Brigada municipal de l'Ajuntament Cervera a l’empresa Espina maquinària S.L. amb el CIF
núm: B255425604 per haver obtingut la puntuació més alta i no estar incurs en una
presumpció d’anormalitat.

RESOLUCIO

Vist l’expedient 1808/2021 corresponent a l’adquisició d’un vehicle manipulador telescòpic
nou amb motor dièsel destinat a la Brigada municipal de l'Ajuntament Cervera, per un valor
estimat de 59.500€ (IVA exclòs), mitjançant procediment obert per urgència.

detallen als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
consten a l’expedient, per un import de 71.618,69€ (iva inclòs) dels quals 12.429,69€
corresponen a l’IVA.
TERCER.- Disposar i autoritzar la despesa corresponent per l’import total del contracte (inclòs
IVA) de 71.618,69€ amb càrrec a la partida: 2022/01/153/62311- Adquisició maquinària
brigada municial, condicionat a les modificacions prèvies pertinents al pressupost de l’exercici
2022.

QUART.- Notificar aquest acord als licitadors que no han resultat adjudicataris.

SISÈ.- Publicar aquest acord i el contracte una vegada formalitzat en el perfil del contractant,
amb el contingut establert a l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de LCSP.

contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit.

NOVÈ.- D’acord amb allò establert a l’art. 335.1 de la LCSP cal remetre al Tribunal de Comptes
una còpia certificada del document en el qual s’hagués formalitzat el contracte acompanyat
d’un extracte de l’expedient en què es derivi. Tot això dins dels tres mesos següents a la
formalització del contracte.

DESÈ. Notificar-ho a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions

RESOLUCIO

VUITÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
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CINQUÈ.- Notificar a aquest acord i formalitzar i signar el corresponent contracte.

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

Plaça Major 1, 25200 Cervera
Telèfons: 973 53 00 25 – 973 53 27 00
Email: secretaria@cerverapaeria.cat

Codi Validació: APEAMP9M9WWMFZ5WM6QYDT744 | Verificació: https://cervera.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

comptables que procedeixin.

