Expedient núm: 1808/2021
Resolució de la regidoria de serveis municipals
Procediment: Contractació – procediment obert per
urgència

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE SERVEIS
MUNICIPALS
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE DE MANIPULACIÓ TELESCÒPIC

Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 2021-0180 del
dia 11/06/21.

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar 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, d’acord amb l’art. 101 de la Llei 9/2017 mitjançant procediment obert per urgència,
convocant la seva licitació.

Número: 2021-0847 Data: 03/12/2021

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de necessitat, l’informe de
justificació de la urgència l’informe de no divisió de lots i l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’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.
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Considerant que el seu valor estimat és inferior a 214.000 € i que d’entre els criteris
d’adjudicació no n’hi ha cap que sigui avaluable mitjançant un judici de valor, d’acord amb l’art
156.6 de la LCSP s’opta pel procediment obert. A més, en base la resolució de la regidoria de
serveis municipals núm. 2021-1202 de data 2 de desembre del 2021, es justifica la seva
tramitació per urgència per garantir la seguretat ciutadana i que els professionals de la brigada
puguin desenvolupar correctament la seva feina.

RESOLUCIO

Havent-se completat 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 per
tal de què puguin realitzar tasques de moviments de material, tant en l’interior del magatzem
municipal, com fora de les instal·lacions municipals (a la via pública).

SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques
i la documentació tècnica addicional que regiran el contracte.
TERCER.- Aprovar la despesa per l’import total de 59.500 euros IVA exclòs a càrrec de la
partida 2021 /01 /153 /62311 (adquisició maquinària brigada municipal) del pressupost vigent
de l’any 2021.
QUART.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació.

SISÈ.- Publicar l'anunci de licitació al 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, amb la
documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques.

President

Paer en cap o regidor/a a qui delegui

Vocals

Secretari de l’Ajuntament de Cervera o suplent
Interventora de l’Ajuntament de Cervera o suplent
Cap d'unitat dels serveis municipals l’Ajuntament de Cervera o suplent
Enginyer tècnic de l’Ajuntament de Cervera o suplent

RESOLUCIO

SETÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
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CINQUÈ.- Notificar la present resolució al Departament d’Intervenció a l'efecte de practicar
les anotacions comptables que procedeixin.

Actuarà com a secretaria de l’acta un treballador del departament de Secretaria.
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Tècnica del Departament de secretaria o suplent

