DECRET DE L’ALCALDIA.- Atès que en data 29 de juliol de 2022 la Junta de
Govern d’aquest Ajuntament va adjudicar el servei titulat “Prestació servei neteja viària
i escombratge dels carrers” a l’empresa SERVEIS LIC 1999 SLU, mitjançant un
contracte menor, per un import de 5.340 euros, més l’IVA corresponent, i
Atès que en data 3 d’agost de 2022, l’esmentada empresa ha comunicat a l’Ajuntament
del Palau d’Anglesola que s’ha reunit amb representants de diversos ajuntaments de la
comarca del Pla d’Urgell, que també estan interessats en contractar-los per realitzar el
servei de neteja viària per la qual cosa pot oferir aquell servei a un millor preu, en el
sentit que han reduït el preu per hora de servei de neteja amb màquina escombradora de
55€/h a 50€/h, i

Segon.- CONTRACTAR i ADJUDICAR a l’empresa SERVEIS LIC 1999 SLU el
contracte titulat “Prestació servei neteja viària i escombratge dels carrers”, mitjançant
un contracte menor, per un import de 4.100 euros, més l’IVA corresponent.
Els terminis d’execució del contracte són els mateixos que s’havien pactat, és a dir des
de l’1 d’agost de 2022 al 31 de gener de 2023.
Tercer.- APROVAR les despeses que comporti aquesta contractació, amb càrrec a la
partida corresponent del pressupost de l’exercici corresponent
Quart.- PUBLICAR aquest acord en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la
data de l’adjudicació del contracte, al Perfil del Contractant de l’Ajuntament del Palau
d’Anglesola, de conformitat amb l’establert a l’article 151.1. de la LCSP.
Cinquè.- MODIFICAR la informació del contracte tramesa al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- NOTIFICAR aquest Decret a l’interessat, amb indicació dels recursos procedents
Setè.-. RATIFICAR el present Decret per acord de la Junta de Govern Local, en la
propera sessió que se celebri.
El Palau d’Anglesola, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde

1

Carrer de Sant Josep, 1
25243 El Palau d’Anglesola
Telèfon 973 60 13 14
CIF P2519800C
ajuntament@palaudanglesola.cat

DECRET

Primer.- ACCEPTAR el nou pressupost presentat per l’empresa SERVEIS LIC 1999
SLU per a la prestació del servei de neteja viària, entenent que no es paralitza l’execució
del contracte ja que és més beneficiós per a aquest Ajuntament.
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DECRETO:

Número: 2022-0050 Data: 03/08/2022

Atès que aquest nou pressupost interessa a l’Ajuntament i considera oportú canviar el
contracte adjudicat en data 29 de juliol de 2022 i acceptar aquesta nova proposta perquè
és més avantatjosa econòmicament, és pel qual

