Expedient núm.: 12/2021
Ajuntament
de
Sant Martí de Centelles

M. Cristina Aliguer i Miró, secretària interventora de l’Ajuntament de Sant Martí de
Centelles.
CERTIFICO:
Que consultat l’esborrany de l’acta de la Junta de Govern Local del dia 27 de maig de
2021 va aprovar, entre altres, el següent acord:
“3.- Adjudicació contracte subministrament “Adquisició d’un vehicle pels Serveis
de vigilància de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles”
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 30 de març de 20121 s’aprova el plec
de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques contingudes en el
plec i en el projecte tècnic mitjançant el procediment obert a l’empara del qual disposen
els articles 145,146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
Realitzada la convocatòria mitjançant anunci publicat en el perfil del contractant amb
data 13 d’abril de 2021 i presentada dins de termini una oferta.
Atès que en data 3 de maig de 2021 es va reunir la Mesa de contractació i va proposar
a aquest òrgan de contractació l’ adjudicació del contracte a l’empresa MMCE
CATALUNYA S.A.

Atès que d’acord amb la DA segona.1 de la LCSP, en relació amb l’article 53 del Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, és competent per l’adjudicació del contracte l’alcaldessa, la
qual va delegar la competència en la Junta de Govern Local, mitjançant Resolució de
l’alcaldia de data 20 de juny de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa MMCECATALUNYA S.A. amb CIF A-60531688, el
contracte de subministrament per “Adquisició d’un vehicle pels Serveis de vigilància de
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles” pel preu de 36.908,26€ (IVA inclòs), d’acord
amb la seva oferta i documentació obrant a l’expedient.
Segon.- Designar responsable de l’obra a l’enginyer municipal, de conformitat amb
l’article 62 de la LCSP.
Tercer.- Formalitzar el contracte en un termini no superior a quinze dies hàbils a comptar
des del següent a la recepció de la notificació de l’ adjudicació.
Quart.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, MMCE CATALUNYA SA pel seu
coneixement i efectes.
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Atès que la proposició de l’adjudicatari és la que conté majors avantatges per
l’ajuntament de les presentades, segons consta en l’esmentada proposta de la Mesa
de contractació, donant-se compliment a l’establert a l’article 151 de l LCSP.

Cinquè.- Publicar l’anunci de la formalització del contracte en el perfil del contractant de
l’Ajuntament d’acord amb l’article 154 de la LCSP.”
I perquè així consti lliuro la present als efectes escaients amb el vistiplau de la Sra.
alcaldessa.

Sant Martí de Centelles, signat electrònicament al marge.
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Vist i plau
L’alcaldessa

