CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 16 de gener de 2018, es va adoptar,
per unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : Montserrat Carreras García, Julio
Ramón Berrio, Pedro Ruíz Monje, Ivan Faccia I Serrano I Antonio Martínez Pascual el
següent acord:

Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 31 d’octubre de 2017,
va aprovar el Plec de Clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars que regeix el contracte per a la prestació dels serveis postals de
l’Ajuntament de Cunit, i obrir el procediment obert per a l’adjudicació del mateix.



SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRÀFOS, SA

Tercer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de desembre de 2017 va
acordar classificar les proposicions presentades pels licitadors al contracte per a la
prestació dels serveis postals de l’Ajuntament de Cunit i notificar i requerir a l'empresa
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRÀFOS licitador que ha presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa, per a què presenti, en el termini de deu dies hàbils a
comptar des de l'endemà d'haver rebut el requeriment, la següent documentació:






Document justificatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica de
l’adjudicatari
Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència
econòmica i financera i tècnica i professional establerts a la clàusula 3.1 de la
part específica del plec de clàusules administratives.
Document justificatiu d’haver constituït la garantia definitiva establerta a la
clàusules 3.8.2 de la part específica del Plec de Clàusules Administratives

Quart.- L’empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA ha
presentat en data 11 de gener de 2018 la documentació requerida per la Junta de
Govern Local de data 19 de desembre de 2017.
Cinquè.- Vist el document comptable d’autorització de la despesa que consta a
l’expedient.
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Montserrat Carreras García (2 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
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Segon.- Durant el termini establert per a la presentació de propostes es van presentar
les següents empreses licitadores:
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JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 151 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Segon.- Atès les competències que la DA Segona del Real Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 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.

SEGON.- DISPOSAR la despesa per import de 34.909,86 € IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 9200 2220100 i centre de cost 12201.
Preveure l’autorització i disposició de la despesa per import de 34.909,86 € per a
l’exercici 2019.
TERCER.- NOTIFICAR a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELEGRAFOS, SA que, en el termini màxim de deu dies hàbils, haurà de formalitzar
el corresponent contracte administratiu.

CERTIFICAT

PRIMER.- ADJUDICAR a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELEGRÀFOS, SA el contracte administratiu per a la prestació dels serveis postals de
l’Ajuntament de Cunit.

Número : 2018-0031 Data : 17/01/2018

En virtut d'aquests arguments, a la Junta de Govern Local es proposa l'adopció dels
següents acords:

QUART.- NOMENAR com a responsable del contracte per a la prestació dels serveis
postals de l’Ajuntament de Cunit a la Cap de l’OAC, Sra. MATILDE GARCIA GIMENEZ
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
SISÈ- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.
SETÈ.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 333 del Real Decreto
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.”...........................................................................................
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A aquest efecte, es fixa el dia 25 de gener de 2018 a les 12:00 per a la formalització
del mateix.

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
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Montserrat Carreras García
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Jordi Gasulla Sabaté

Vist i plau
L'alcaldessa
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El secretari

