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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE GENER DE 

2022 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000001  

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 13 de gener de 2022 

Hora d’inici: 09:05 h 

Hora de fi: 09:20 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Amadeo Rosell Marti, Alcalde 

Joan Moret Roque, Regidor 

Jose Buixeda Pages, Regidor 

Anna Sola Soy, Regidora 

Anna Torrent Moret, Regidora 

Miriam Garea Gil, Secretària 

 

Han excusat la seva absència: 

Mireia Guillaumes Vilanova, Regidora 

Concepcio Carrera Colom, Regidora 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

següent: 

 

1.- Adjudicació del contracte de subministrament Instal·lació d'un caixer automàtic 

al municipi de Llanars 

 

 

1.- Adjudicació del contracte de subministrament Instal·lació d'un caixer 

automàtic al municipi de Llanars 

 

 

A la vista dels antecedents que consten a l’expedient de referència i de l’expedient  

de contractació tramitat. 

 

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 

 

Tipus de contracte: subministrament 

Objecte del contracte: Instal·lació d’un caixer automàtic  

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinària 

Codi CPV: 6611100-1 serveis bancaris 

Valor estimat del contracte: 127.800,00€ 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 12.780,00€  IVA%: 2.683,80 € 
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Pressupost base de licitació IVA inclòs:  15.463,80 € 

Durada de l'execució: 10 anys  Durada màxima: 10 anys 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe proposta de secretaria, 

i d’acord amb l’establert a la Disposició Addicional Segona de Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic,  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

 

Primer. Adjudicar el contracte de subministrament per a la Instal·lació d’un caixer 

automàtic, en les condicions que figuren en la seva oferta i aquelles que es detallen 

en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques al 

licitador CAIXABANK, SA, per un import anual de 15.463,80 €, dels quals dotze mil 

set-cents vuitanta (12.780,00), es corresponen al preu del contracte i dos mil sis-

cents vuitanta-tres amb vuitanta (2.683,80 €) es corresponent a l’IVA; el que fan un 

import total pels 10 anys de contracte de cent vint -i-set mil vuit-cents euros 

(127.800,00 €), més l’import corresponent a l’IVA de vint -i-sis mil vuit-cents trenta-

vuit (26.838,00 €) 

 

Segon. Són característiques i avantatges determinants de que s’hagi seleccionat la 

oferta presentada per l’esmentat adjudicatari, que ha estat l’únic licitador presentat, 

les següents: 

 

LICITADOR CAIXABANK, S.A. 

REBAIXA DE L’IMPORT (fins a 50 punts) 50 punts 

SERVEIS ADDICIONALS (fins a 20 punts) 20 punts 

REDUCCIÓ TERMINI REPARACIONS (fins a 5 punts) 5 punts 

TOTAL PUNTUACIÓ 75 punts 

 

Tercer. Disposar la despesa corresponent d’acord amb l’informe de fiscalització que 

s’emeti per la secretaria – intervenció. 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2022 2022.1.920.20201 15.463,80 

 

Quart. Comunicar la present resolució a Tresoreria, als efectes comptables que 

corresponguin. 

 

Cinquè. Publicar anunci de l’adjudicació al perfil de contractant en el termini de 15 

dies. 

 

Sisè. Designar com a responsable del contracte a l’alcaldia. 

 

Setè. Notificar a CAIXABANK, S.A., adjudicatari del contracte, la present resolució i 

citar-lo per a la signatura del contracte.  

 

Vuitè. Publicar l’anunci de la formalització del contracte en el perfil del contractant 

en un termini no superior a quinze dies des de la perfecció del contracte i amb el 
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contingut que contempla l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic. 

 

Novè. Comunicar al Registre de contractes del sector públic les dades bàsiques del 

contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb 

el desglossament corresponent de l’IVA. 

 

Votació 

 

Aprovat per 5 vots a favor (Amadeo Rosell Marti, Anna Sola Soy, Anna Torrent Moret, 

Joan Moret Roque, Jose Buixeda Pages) 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

Signat electrònicament, 
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