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CONCEPCIÓN CASTRO ALVAREZ, secretària accidental de l’Ajuntament del Prat
de Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 de
juliol de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"10.- Licitació del contracte de subministrament d'una furgoneta elèctrica amb
destinació al servei de clavegueram (exp. 18482/20).
’informe emès pel cap de Servei de Manteniment de Serveis Urbans, amb data 9 de juliol
de 2020, justifica les necessitats i idoneïtat per a promoure la contractació del
subministrament d’una furgoneta elèctrica per a la prestació del servei de clavegueram
de la ciutat.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament d’una furgoneta elèctrica
per a la prestació del servei de clavegueram de la ciutat, per procediment obert, segons
estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic (LLCSP), regulat als articles, 16 i 21, i del 156 al 158 de la mateixa llei, amb
un preu màxim de licitació de 24.790 € IVA exclòs, (29.995,90 € amb el 21% d'IVA inclòs),
aquesta despesa anirà a càrrec de les partides pressupostàries següents i al centre de cost:
402.509 - Manteniment i Serveis Urbans:



(013) 160 634 (Inversió elements transport clavegueram): 16.844,50 € IVA
inclòs.
(012) 920 624 (Inversió elements de transport): 13.151,40 € IVA inclòs.

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que hauran de regir la esmentada contractació, segons estableixen els articles
122 i 124 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El termini màxim per el subministrament serà de 4 mesos, a comptar des de la data de la
formalització del contracte.
Tercer.- Designar, als efectes de l’establert a l’art. 62.1 de la LLCSP, al cap de Serveis de
Manteniment i Serveis Urbans, responsable del contracte, qui supervisarà la seva
execució, adoptarà les decisions i dictarà les instruccions necessàries per tal d’assegurar
la correcta realització de la prestació pactada.
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Quart.- Anunciar la licitació al perfil del contractant per un període mínim de quinze dies,
durant el qual els interessats podran presentar les seves proposicions, conforme estableix
l’art. 135 i 156.6 de la LLCSP.
Cinquè.- Notificar aquest acord als departaments de Comptabilitat, Manteniment i Serveis
Urbans, Prevenció de riscos Laborals i al responsable del contracte."
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_GRPFIRMA_TALCALDE

F_FIRMA_7
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