SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria d’urbanisme
Departament: Servei instal.lacions i equipaments públics i energía.
Exp. PRI_OBEA_2020_0001
MS/yb
DECRET-ALCALDE
S. Sa. JORDINA FREIXANET i PARDO, tinent d’alcalde de l’ Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a la data de la signatura electrònica
Vist l’informe previ justificatiu del Cap de la unitat tècnica de Parc Mòbil de data 25 de setembre de
2020, relatiu a la contractació d’un centre autoritzat de tractament de vehicles al final de la seva via útil
(CAT) per a la gestió dels vehicles, estris i maquinària retirats de la via pública, mitjançant procediment
obert simplificat amb tramitació abreujada.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir
el contracte d’un centre autoritzat de tractament de vehicles al final de la seva vida útil (CAT) per a la
gestió dels vehicles, estris i maquinària retirats de la via pública , amb tramitació ordinària, mitjançant
procediment obert simplificat de forma abreujada, amb diversos criteris d’adjudicació, amb un
pressupost màxim de licitació de 34.990,00€ exempts d’IVA, als únics efectes de tramitació de
l’expedient i d’establiment de la fiança.
ANY
2020 - DEL 01/12/20 FINS EL
31/12/20

2021

2022 - DEL 01/01/22 FINS
31/05/22
TOTAL

IMPORT (Exempt d’IVA)
2.008,69

23.650,65

9.330,66
34.990,00

Els ingressos provinents d’aquesta contractació, s’aplicaran al concepte d’ingrés 36100 “Venda de
material inservible” del pressupost de l’Ajuntament de Lleida, anys 2020, 2021 i 2022.
Considerant allò que estableixen els arts. 17, 26, 116, 117, 122, 124, 156 i 159 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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.
Considerant allò que estableix la Disposició Addicional 2a i 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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.
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, en el dia d’avui
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RESOLC:
1r.- Aprovar l’informe previ justificatiu del Cap de la unitat tècnica de Parc Mòbil de data 25 de setembre
de 2020, relatiu a la contractació, d’un centre autoritzat de tractament de vehicles al final de la seva via
útil (CAT) per a la gestió dels vehicles, estris i maquinària retirats de la via pública, mitjançant
procediment obert simplificat amb tramitació abreujada.
2n.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de Prescripcions Tècniques que han
de regir el contracte d’un centre autoritzat de tractament de vehicles al final de la seva vida útil (CAT)
per a la gestió dels vehicles, estris i maquinària retirats de la via pública, amb tramitació ordinària,
mitjançant procediment obert simplificat de forma abreujada, amb diversos criteris d’adjudicació, amb
un pressupost màxim de licitació de 34.990,00€ exempts d’IVA, als únics efectes de tramitació de
l’expedient i d’establiment de la fiança
ANY
2020 - DEL 01/12/20 FINS EL 31/12/20

2021

IMPORT (Exempt d’IVA)
2.008,69

23.650,65

2022 - DEL 01/01/22 FINS 31/05/22
TOTAL

9.330,66
34.990,00

Els ingressos provinents d’aquesta contractació, s’aplicaran al concepte d’ingrés 36100 “Venda de
material inservible” del pressupost de l’Ajuntament de Lleida, anys 2020, 2021 i 2022.
3r.- Iniciar procediment licitatori mitjançant tramitació ordinària, procediment obert simplificat abreujat,
amb diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb allò establert a l’art. 156 i 159 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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.

LA TINENT D'ALCALDE

EL SECRETARI GENERAL
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