CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió
extraordinària realitzada per la Junta de Govern Local en data 27 de desembre de
2018, es va adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : Xavier Salvadó
Usach, Ivan Faccia i Serrano i Pedro Ruiz Monje el següent acord:
“ANTECEDENTS

Segon.- Atès que han estat redactats l’informe de necessitat, el plec de clàusules
administratives i el de prescripcions tècniques particulars per l’adjudicació del
contracte administratiu d’execució de les obres de construcció d’una pista d’Skate a la
zona esportiva municipal.

Quart.- La Intervenció municipal ha emès document comptable núm. 020885
d’autorització de la despesa.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposen els arts. 116 i ss. de la llei 9/2017, de 8 de novembre,
LSCP, en quant a la preparació dels contractes administratius, i en especial l’art. 117
pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació.
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Tercer.- En data 27 de desembre de 2018 l’Interventor municipal emet l’informe de
fiscalització.

Número : 2018-0437 Data : 28/12/2018

Primer.- Vista la provisió de l’Alcaldia de data 20 de desembre de 2018 que inicia
l’expedient de contractació de les obres de construcció d’una pista d’Skate a la zona
esportiva municipal.

Segon.- Atès el que disposa l’art. 131 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, LSCP, al
respecte del procediment d’adjudicació.
Tercer.- Atès les competències que atorga la Disposició Addicional Segona de la llei
9/2017, de 8 de novembre, LSCP, en matèria de contractació a l’Alcaldessa de la
Corporació, si bé aquestes han estat delegades a la Junta de Govern Local mitjançant
Decret de l’Alcaldia núm. 3082/2015.
Quart.- Atès les normes específiques de contractació pública que determina la
disposició Addicional Tercera de la llei 9/2017, de 8 de novembre, LSCP.
Cinquè.- Art. 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Sisè.- Atès que l’adopció d’aquest acord es competència del Ple de la Corporació
d’acord amb l’art. 22.2ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim, si bé la competència per aprovar els projectes d’obres ha estat delegada en la
Junta de Govern Local per acord de la Corporació de data 2 de juliol de 2015.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
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JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,

ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment el Projecte d’obres per a la realització d’un Skate Plaza
a la zona ZEM de Cunit redactat per l’arquitecte Pol Martin Carbonell amb un
pressupost de 101.325,48€ (IVA inclòs).

Cinquè.- AUTORITZAR la despesa per import de 101.325,48 €, IVA inclòs, que
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2018 a càrrec de l’aplicació
pressupostària 0.3420.6320000, centre de cost 16000.
Sisè.- APROVAR la següent composició de la Mesa de Contractació:
President/a titular Montserrat Carreras Garcia, Alcaldessa-Presidenta de la
corporació
President suplent Xavier Salvadó Usach, primer tinent d’Alcalde
Vocals assessor jurídic:
-Titular Jordi Gasulla Sabaté, Secretari de la Corporació
- Suplent Ana Isabel Lafuente Garcia, TAG de Secretaria
Vocal interventor:
- Titular Javier Requejo García, Interventor Municipal
- Suplent Mónica López Sánchez, Tresorera Municipal
Vocal
-

Titular Concepció Canal Martí, Arquitecte Municipal
Suplent Guifré Colet Creus, Arquitecte tècnic municipal

Secretària titular de la Mesa Aïda Andrés Casas
Secretària suplent de la Mesa Matilde García Giménez
Setè. PUBLICAR la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del Contractant
amb una antelació mínima de set dies hàbils pel que fa a la reunió que hagi de
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Quart.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que ha de regir la contractació de l’execució de les obres de construcció
d’una pista d’Skate a la zona esportiva municipal.
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Tercer.- APROVAR l’expedient de contractació pel desenvolupament del Projecte
d’obres per a la realització d’un Skate Plaza a la zona ZEM de Cunit i DISPOSAR
l’obertura del procediment simplificat per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, amb
el benentès que no es podrà adjudicar dita contractació fins que es verifiqui a
l’expedient l’aprovació definitiva del projecte d’obra ordinària a què es refereix l’acord
dispositiu segon.

Número : 2018-0437 Data : 28/12/2018

Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentat projecte, pel termini de 30 dies amb
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de la
Corporació a fi i efecte que s’hi puguin presentar al·legacions; amb el benentès que si
no se’n presenten, l’acord inicial esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat
de nova aprovació de forma expressa.

celebrar-se per a la qualificació dels documents als que fa referència l’art. 21.4 RD
817/2009, de 8 de maig”.--------------------------------------------------------------------------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

