
Aprovat a la Junta de Govern de 10 de febrer 
 
 
2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL 
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE FURGÓ PER AL DEPARTAMENT DE SERVEIS URBANS.- 
Conformement amb la proposta de l’Alcaldia sobre el contracte de subministrament d’un 
vehicle furgó per als Serveis Urbans d’Alella. Exp. 135/10. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 1396/2010, del 30 de novembre, es va incoar 
expedient per a la contractació del subministrament d’un vehicle furgó per als Serveis 
Urbans d’Alella mitjançant leasing. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 02/12/2010, va aprovar 
l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars 
que regulen el contracte. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 162 de la Llei 30/2007, de contractes del sector 
públic (LCSP), es va sol·licitar oferta a empreses capacitades en un nombre no inferior a 
tres. 
  
Atès que durant el termini de presentació de propostes sols es va presentar l’empresa 
COVESA Bruno Mollet, S.L. 
 
Vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals i per Intervenció, la Junta de 
Govern Local, ha adoptat els següents acords: 
 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa COVESA Bruno Mollet, S.L, amb NIF B58532136, el 
contracte de subministrament del vehicle furgó FORD Transit ref. FZL 36H, per un import 
total de 29.688,96 € (vint-i-nou mil sis-cents vuitanta-vuit euros amb noranta-sis 
cèntims) més 5.344 € (cinc mil tres-cents quaranta-quatre euros) en concepte d’IVA, 
equivalent les 48 quotes a una quota fixa mensual de 618,52 € (sis-cents divuit euros 
amb cinquanta-dos cèntims) més 111,33 (cent onze euros amb trenta-tres cèntims) en 
concepte d’IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 2011-03-155-2034, i de 
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
que regeixen aquest contracte, així com amb la proposta presentada pel licitador. 

 
SEGON.- Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la notificació d’aquest acord, haurà de concórrer a formalitzar el contracte. 
 
TERCER.- Publicar l’acord d’adjudicació i la formalització del contracte al Perfil del 
contractant. 
 
 
 



 
 


