ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 19 de gener de 2021, es va adoptar,
per unanimitat, amb el vot a favor dels Srs : Jaume Casañas Carballido, Jose Manuel
Cabada Juez, David Marquínez Juárez i Montserrat Càmara Casañas:
“De conformitat amb el previst a la clàusula 2.12 del Plec de clàusules administratives i
a l’article 151 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP)
EXPOSO:

Segon.- Durant el termini de 15 dies naturals establert per a la presentació de
propostes es van presentar les següents:
1.- SISTEMAS D'OFICINA TECNOCAT, SA
Tercer.- En data 23 de desembre de 2020 es va reunir la mesa de contractació,
aixecant-se l’acta als efectes d’obertura del sobre únic, i es va comprovar que
l’empresa complia amb la documentació establerta al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

CERTIFICAT

Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 1 de desembre de 2020 va
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regeix el contracte pel subministrament en modalitat de rènting, sense opció a
compra, dels dispositius d’impressió i multifunció (impressions, fotocòpies, escàner i
fax) i les còpies per a l’Ajuntament de Cunit.
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ANTECEDENTS

.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL
SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT DE RÈNTING, SENSE OPCIÓ A COMPRA,
DELS
DISPOSITIUS
D’IMPRESSIÓ
I
MULTIFUNCIÓ
(IMPRESSIONS,
FOTOCÒPIES, ESCÀNER I FAX) I LES CÒPIES PER A L’AJUNTAMENT DE CUNIT
SOBRE 1-2
Cunit, 23 de desembre de 2020
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir la contractació en modalitat de rènting,
sense opció a compra, dels dispositius d’impressió i multifunció (fotocòpies, escàner i
fax), aprovat per Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2020, es
constitueix la Mesa de Contractació a les 09:00 hores, integrada per l’Alcaldessa M.
DOLORS CARRERAS GARCIA, com a Presidenta, ADOLF BARCELÓ BARCELÓ
Secretari de la Corporació, MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en representació de
l’Interventor municipal, i la Sra. MATILDE GARCIA GIMENEZ, Funcionària de la
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Es va aixecar acta que, a continuació es transcriu:

Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de
l’acte.
La Secretària de la Mesa de contractació informa als membres de la mateixa que, el
termini de presentació de propostes va finalitzar el dia 21 de desembre de 2020, i han
presentat sol·licitud, els licitadors següents per ordre d’inscripció en el mateix:
1.- SISTEMAS D'OFICINA TECNOCAT, SA
Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a la qualificació prèvia dels
documents presentats en temps i forma, instant la Presidenta a l'obertura dels sobres
que contenen la documentació requerida de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars

PROPOSTA NÚM. 1.- SISTEMAS D'OFICINA TECNOCAT, SA aporta la següent
documentació:

A continuació i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives particulars, la
Presidenta ordena l’obertura dels sobre 2 presentat per l’empresa licitadora, certificant
la Secretaria la relació de documents que conté.
PROPOSTA NÚM. 1.- SISTEMAS D'OFICINA TECNOCAT, SA aporta la següent
documentació:
1.-Proposta econòmica................................................................................................SI

CERTIFICAT

1.- DEUC...................................................................................................................SI
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La Secretaria certifica la relació de documents que contenen els Sobres A:

D’acord amb els criteris d’adjudicació que determina el PCA, s’atorga la següent
puntuació a la proposta presentada com a única licitadora:
Proposta econòmica
Targetes de plàstic recarregables
Temps de resposta
APP de mobilitat per dispositius mòblis

109.250,00€
Ofereix 600 targetes
No ofereix millora
Sí ofereix
Total puntuació

40 punts
15 punts
0 punts
10 punts
65 punts

A la vista de les puntuacions obtingudes, els membres de la mesa de contractació
acorden, per unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació, la Junta de Govern Local,
l’adjudicació d’acord amb la següent classificació:
1.- SISTEMAS D'OFICINA TECNOCAT, SA
Seguidament i essent les 9:00 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.
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2.- La resta de documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica .................................................................................................................. SI

I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
.../...
Quart.- Per acord de Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2020 es va
classificar la proposta presentada pel licitador al contracte de subministrament en
modalitat de rènting, sense opció a compra, dels dispositius d’impressió i multifunció
(impressions, fotocòpies, escàner i fax) i les còpies per a l’Ajuntament de Cunit,,
atenent la proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el
següent i únic ordre:
1.- SISTEMAS D'OFICINA TECNOCAT, SA

Cinquè.- En data 8 de gener de 2021, l’empresa SISTEMAS D'OFICINA TECNOCAT,
SA ha presentat la documentació requerida per la Junta de Govern Local.

Setè.- L’Interventor a emès informe núm 39/2021 de data 18 de gener de 2021 i vist el
document comptable núm. 2021.2.0001145.000 de disposició de la despesa.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

CERTIFICAT

Sisè.- El Secretari ha emès informe jurídic en data 4/2021 en relació a la
documentació presentada.
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I va acordar requerir a l’empresa per a que presentés en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment la documentació establerta en
el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte per subministrament en modalitat de rènting, sense
opció a compra, dels dispositius d’impressió i multifunció (impressions, fotocòpies,
escàner i fax) i les còpies per a l’Ajuntament de Cunit a l’empresa, SISTEMAS
D'OFICINA TECNOCAT, SA amb CIF A12268918.
Segon.- DISPOSAR la despesa pels imports següents i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del vigent pressupost
Aplicacions
Import sense IVA
press.
4912
2060000
18.161,44
-CC 14122

IVA 21%
3.813,9
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Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació en matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2549/2019.

4912
2200200
-CC 14120

6.875

1.443,75

aplicació
4912
2060000
4912
2200200

2022
23.973,12€

2023
23.973,12€

2024
23.973,12€

2025
1.997,76€

9.075€

9.075€

9.075€

756,25€

Quart.- NOMENAR com a responsable del contracte pel subministrament en modalitat
de rènting, sense opció a compra, dels dispositius d’impressió i multifunció
(impressions, fotocòpies, escàner i fax) i les còpies per a l’Ajuntament de Cunit a
VANESA VILASECA FIGUERUELO, Tècnica de Noves Tecnologies.
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
Sisè- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.
Setè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.

CERTIFICAT

Tercer.- NOTIFICAR a l’empresa SISTEMAS D'OFICINA TECNOCAT, SA que, en
tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització del contracte
en document administratiu no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze (15)
dies hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.
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Preveure l’autorització i disposició de la despesa pels imports següents i amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries

Vuitè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic”
I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest certificat, segons permet l'art.
206 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, d'ordre i amb el vistiplau de
l’alcaldessa.
Cunit, data de signatura electrònica
El secretari de la Corporació
Adolf Barceló Barceló

Vist i plau
L'alcaldessa
M.Dolors Carreras Casany
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