MATILDE GARCÍA GIMÉNEZ, secretaria accidental de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 14 de juliol de 2020, es va adoptar, per
unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : Maria Dolors Carreras Casany, Xavier
Lorenzo Torres, Montserrat Càmara Casañas, David Marquínez Juarez, José Manuel,
Cabada Juez, Jaume Casañas Carballido.
“ANTECEDENTS

ADJUDICAR el següent contracte per a l’explotació indirecta dels serveis
de temporada que se situaran a la zona de domini públic Marítim Terrestre
per a la temporades de bany 2020-2021 (jocs infantils a la sorra).
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LICITADOR
XENULUA, SL

CODI
ZC01

CANON
1.210,00€ IVA inclòs

Atès que s’ha detectat un error material en la transcripció de l’acord i,

On diu: cànon 1.210,00€ IVA inclòs

CERTIFICAT

LOT

Número: 2020-0154 Data: 15/07/2020

Primer.- La Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2020, es va adoptar el següent
acord:

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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. 3082/2015.
Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
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Ha de dir : cànon 1.515,00 més IVA

ACORDS

Primer.- RECTIFICAR, l’error material detectat en l’acord de Junta de Govern Local
de data 7 de juliol de 2020 en el següent sentit:
On diu: cànon 1.210,00€ IVA inclòs

Cunit, data de signatura electrònica
La secretaria accidental

Vist i plau
L'alcaldessa

Matilde García Giménez

M.Dolors Carreras Casany
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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.

CERTIFICAT

Segon.- Notificar la present resolució a les persones interessades.”...............................

Número: 2020-0154 Data: 15/07/2020

Ha de dir : cànon 1.515,00 més IVA

