Expedient núm: 1808/2021
Inici de l’expedient per la tramitació urgent
Procediment: contracte de subministrament (obert
urgent)

RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS
INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER URGÉNCIA
Davant la necessitat inajornable de procedir a la contractació per l’adquisició d’un vehicle
manipulador telescòpic que necessita la brigada municipal de la Paeria de Cervera per poder
realitzar tasques de moviments de material tant en l’interior del magatzem municipal, com fora de
les instal·lacions municipals (a la via pública), es considera procedent incoar l'expedient de
conformitat d'acord amb allò previst a l'article 119 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP), per a això s'acorda declarar la urgència de la tramitació de
l'expedient, la que queda justificada en l’informe d’urgència de la licitació emès pel Sr. Manel Cortés
Santiago, cap d’unitat de serveis municipals, en data 2 de desembre del 2021 i el qual es transcriu
literalment a continuació:
“INFORME DE LA REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS
Atès que les feines habituals que realitza la Brigada Municipal solen ser trasllats de diferents
materials i moviments de mobiliari urbà,
Atès que per realitzar aquestes feines es requereix maquinaria especialitzada per manipular de entre
3 i 4 tones,

Atès que necessitem l’eina apropiada per realitzar aquestes tasques,
Informem:





Que tenim la necessitat urgent de treure i moure mobiliari urbà per garantir seguretat
ciutadana entre altres,
Que necessitem una màquina telescòpica com a eina apropiada per realitzar les tasques
encomanades,
Que sense aquesta eina no es poden realitzar moltes de les tasques que se’ns demana i
que per tant es imprescindible.
Que tenim la necessitat d’adquirir aquesta maquina amb caràcter d’urgència per poder
desenvolupar la feina.”
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Atès que fins ara ho manipulàvem amb una carretilla elevadora, i que aquesta no esta autoritzada
per circular per la via publica,

