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ANUNCI  ADJUDICACIÓ DIRECTA DE VEHICLES 

 
 
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 43 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, es fa públic 
que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 11 de juny d’enguany, s’ha resolt 
procedir a l’alienació del tractor relacionat al punt 1 de les següents condicions, 
mitjançant adjudicació directa que se celebrarà el dia 15 de juliol de 2014, a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
No és un acte públic. El resultat de l’adjudicació es publicarà, a partir del dia 15 de 
juliol, al web www.canetdemar.cat. 
 
Quant a la tramitació el procediment estarà subjecte a les següents condicions: 
 
1. Béns a adjudicar 
 
És tracta d’una tractor adscrit a la Brigada d’Obres i Serveis: 
 

 Marca John Deere – model 3150SDT – matrícula B-48322-VE 
 
2.  Examen del vehicle:  

 
El tractor es pot examinar a la Nau de la Brigada d’Obres i Serveis, ubicada a l’Av. 
Àngel Planet s/n, a la Deixalleria Municipal, tots els dies laborables, des del dia 1 de 
juliol al 14 de juliol de 2014, de 9:00  a 13:00 hores. 
 
3. Valoració del tractor: 
 
El preu de sortida del tractor és el següent: 
 

 5.500,00 € 
 

4. Presentació d’ofertes: 
 

Les ofertes s’han de presentar, en sobre tancat, directament al Registre general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, al carrer Font, núm. 8 de Canet de Mar. 
 
La presentació es pot fer a partir del dia 1 de juliol de 2014 i fins al dia anterior a 
l’adjudicació directa, de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores.  
 
En el sobre s’indicarà el nom del licitador, i dins s’introduirà l’oferta en el model 
publicat al web municipal, que s’ha de complimentar amb totes les dades, on s’ha 
de consignar la quantitat que està disposat a oferir que no podrà ser inferior a la 
estipulada al punt 3 de les presents condicions.  
 
Juntament amb el sobre s’haurà de presentar una instància on es manifestarà que 
es presenta una oferta amb la identificació de la matrícula del tractor i la data de 
l’adjudicació directa.  
 
Les instàncies seran enregistrades per ordre de presentació amb indicació del dia i 
hora.  
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5. Documentació dels béns:  
 
Als adjudicataris se’ls lliurarà la fitxa tècnica del vehicle amb el permís de circulació 
i un joc de claus, sense que  tinguin dret a exigir més documentació.  
 
6. Ingrés del preu d’adjudicació:  
 
Dins dels 15 dies següents a l’adjudicació directa, l’adjudicatari del bé haurà 
d’ingressar el preu de l’adjudicació a la Tresoreria municipal. 
 
En cas que no efectuï l’ingrés en aquest termini se’l tindrà per desistit en la seva 
oferta procedint-se a adjudicar al següent licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
7. Lliurament del tractor 
 
Una vegada  l'adjudicatari hagi ingressat el preu de l'adjudicació se li lliurarà el 
decret d’adjudicació, amb el qual haurà de demanar el canvi de titularitat del 
vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit. No podrà retirar el tractor si no 
acredita que s'ha fet aquest canvi.  
 
8. En el preu d’adjudicació no s’inclouen els impostos indirectes que graven la 
transmissió dels béns.  
 
Totes les despeses originades per l’adjudicació dels béns i els impostos, seran a 
càrrec de l’adjudicatari.  
 
9. En allò no establert en les present condicions s’estarà al que disposa en relació 
amb la subhasta a la normativa vigent sobre contractació. 
 
10. Acceptació de les condicions específiques:  
 
La simple participació en l’adjudicació directa implica l’acceptació de les presents 
condicions que la regeixen.  
 
 
 
 
 
L’Alcalde 
Jesús Marín i Hernàndez 
 
Canet de Mar, 16 de juny de 2014. 
 


