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Expedient:
Assumpte:

61/2019 Adquisició vehicle
Notificació

Senyors
Mitjançant la present se li notifica la Resolució d'Alcaldia, dictada en el dia d’avui, que literalment
diu:
“Decret 40/2019 sobre l’adjudicació, mitjançant contracte menor de subministrament, consistent
en l’adquisició d’un vehicle marca Peugeot Pro Standard 600 Kg Blue HDi 75
L’Ajuntament té la necessitat d’adquirir un vehicle nou per al normal funcionament dels serveis,
especialment els de la brigada municipal ja que l’existent és un vehicle obsolet, molt antic, deteriorat i
contínuament s’està reparant la qual cosa suposa una despesa considerable que no té cap sentit.
Vist el pressupost que ha sol·licitat l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Subministrament
Objecte del contracte: adquisició d’un vehicle de la marca Peugeot, model Pro Standard 600
Kg Blue HDi 75
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 12.822,31 euros

IVA: 2.692,69 euros

Preu: 15.515,00 euros + Despeses matriculació: 285,01 euros
Durada: 10 dies
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, d’Intervenció i de l’Òrgan
de Contractació 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,
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Adjudicar a l’empresa AUTODILER 3000, SL (CIF B25741919) el contracte menor de
subministrament consistent en l’adquisició d’un vehicle de la marca Peugeot, model Pro Standard 600
Kg Blue HDi 75, per un import de 12.822,31 euros més 2.692,69 euros en concepte d’IVA més 285,01
euros de despeses de matriculació.
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SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 11.912,81
euros (més IVA) cobreix la totalitat de les despeses que suposen la compra i posada en circulació del
vehicle. Amb el contracte menor es cobreix, per tant, la totalitat del subministrament, que no
excedeix de 15.000,00 euros.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

440 624 00

12.822,31 BI + 2.692,69 IVA = 15.515,00
euros + 285,01 despeses matriculació

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de
l'Impost sobre el Valor Afegit”.
Contra aquesta Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de
reposició potestatiu davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes, de conformitat
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i computant-se els terminis de conformitat amb l'establert en la
Disposició addicional quinzena 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; o bé interposar directament recurs
contenciós-administratiu, davant Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos
mesos, a comptar des de l'endemà al de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell
sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de
què pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
Atentament,
El secretari
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
Signatura: CN=CPISR-1 C Joan Camats i
Campabadal, SERIALNUMBER=78077576M,
G=Joan, SN=Camats i Campabadal, T=Secretari
Interventor, OU=Secretaria Intervenció, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de la Sentiu de Sió, C=ES
Data: 05/04/2019 13:07:50

CVE: 20190-07124-14979-41771

