CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió
ordinària realitzada per la Junta de Govern Local en data 21 de març de
2017, es va adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Srs./res.:
Montserrat Carreras García, Xavier Salvadó Usach, Pedro Ruiz Monje, Ivan
Faccia i Serrano, Julio Ramón Berrio, i Antonio Martínez Pascual, el següent
acord:
“ANTECEDENTS

Tercer.- En data 15 de febrer de 2017, al departament de Secretaria de l’Ajuntament
de Cunit es procedeix a l’obertura i qualificació de la documentació administrativa
(sobre A) presentada per ZENON DIGITAL RADIO.
“Al Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la
clàusula 3.4 del Plec de Clàusules Administratives particulars que regeix
l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de manteniment dels
equips de ràdio de la Policia Local de Cunit aprovat per la Junta de Govern Local
de data 17 de gener de 2017 es procedeix per part de la funcionària del
Departament de Secretaria, Sra. AÏDA ANDRÉS CASAS, assistida pel Secretari
de la Corporació, Sr. JORDI GASULLA SABATÉ, a l’obertura i qualificació de la
documentació administrativa (sobre A) presentada per la següent empresa
licitadora:
·

ZENON DIGITAL RADIO, S.L.

A continuació, i un cop obert el sobre A, es comprova que l’empresa licitadora
presenta en el sobre A, la següent documentació:
- Relació numerada dels documents que conté el Sobre A
- Declaració responsable dels requisits de capacitat i facultats de representació
- Declaració responsable de tenir capacitat i complir les condicions de l’article 60
de RDL 3/2011
- Declaració responsable del compliment de solvència econòmica i financera
- Declaració responsable del compliment de solvència tècnica i professional
- Declaració responsable de submissió als plecs

CERTIFICAT

Montserrat Carreras García (2 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 23/03/2017
HASH: 5e0d4c0a33661c93f3b862901f722a27

Segon.- Dins del termini establert, ZENON DIGITAL RADIO, presenta la proposta al
registre d’entrada de l’Ajuntament de Cunit, amb número 2017-E-RC-2338.

Número : 2017-0096 Data : 21/03/2017

Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de da 17 de gener de 2017
aprova el Plec de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques particulars
que regeix el contracte negociat sense publicitat pel manteniment dels equips de ràdio
de la Policia Local i es sol·licita proposta a l’empresa ZENON DIGITAL RADIO, de
conformitat amb l’article 170 d) del TRLCSP.
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Emma Nuñez Viñas (1 de 2)
Secretària acctal.,
Data Signatura: 21/03/2017
HASH: f6d7f3aae733c1cac6beab2357af45a8

JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,

Analitzada la documentació, es considera que han estat complerts els requisits
de capacitat i solvència mitjançant l’aportació de la documentació recollida a la
clàusula 3.3 del PCAP i substituïda per declaració responsable, regulada a
l’article 146.4 del TRLCSP.
I, perquè quedi constància del tractat, es redacta aquesta acta que signen les
persones esmentades a l’encapçalament.”--------------------------------------------------Quart.- En data 17 de febrer de 2017, es procedeix a l’obertura del Sobre B per part de
l’Alcaldessa de la Corporació i es dona trasllat del contingut al Cap de la Policia Local,
que emet l’informe que literalment transcrit diu:

Atès el procés de contractació i el plec de clàusules corresponent, per la licitació
del contracte per al servei manteniment d’equips de comunicació de la Policia
Local; s’ha rebut la següent proposició:
A) ZENON DIGITAL RADIO, S.L.
S’obre i analitza el sobre de la proposta que ofereix ZENON DIGITAL RADIO,
S.L. i es comprova que accepta totes les condicions tècniques i econòmiques
establertes al plec de clàusules.
Atenent als criteris de valoració establerts al plec de clàusules tècniques i
econòmiques es conclou que:

CERTIFICAT

INFORME

Número : 2017-0096 Data : 21/03/2017

“En Joan Sevilla i Guillén, com a Cap de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de
l’Ajuntament de Cunit, en relació a l’expedient del plec de clàusules tècniques
per a la contractació del servei manteniment d’equips de comunicació de la
Policia Local, emet el següent:

la puntuació atorgada és 100 punts atès que
aplicant la fórmula Pi = C*(100-100*(Bm-Bi)), segons el plec d’especificacions
tècniques, el coeficient resultant és 1 donat que la oferta es la més baixa. La
mercantil ZENON DIGITAL RADIO, S.L. és la única empresa que ha presentat
proposta per al servei i presenta certificació d’exclusivitat a España per reparar
i mantenir equips de la marca SEPURA, que és la marca dels equips que te en
propietat l’ajuntament de Cunit per aquest servei i per això no s’ha de
determinar quina és la oferta més avantatjosa.

En conseqüència, es proposa l’adjudicació del contracte per el servei
manteniment d’equips de comunicació de la Policia Local, a l’empresa ZENON
DIGITAL RADIO, S.L. acceptant aquesta totes les condicions tècniques i
econòmiques detallades anteriorment.
Resto a la vostra disposició per qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.”-------Cinquè.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de febrer de 2017
acorda classificar la proposició presentada i requerir a l’empresa ZENON DIGITAL
RADIO, SL que presenti la documentació següent:
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- Criteris objectius quantificables,

-

personalitat del licitador
solvència Financera, econòmica, tècnica i professional, conforme a la
clàusula 3.1. del Plec de clàusules administratives.
estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social
haver constituït la garantia definitiva corresponent.

Sisè.- ZENON DIGITAL RADIO, SL presenta la documentació requerida, mitjançant
Registre electrònic RE-254 i RE-269.
Setè.- L’Interventor municipal ha emès el document comptable 002464 de disposició
de la despesa.

Segon.- Atès el que disposa l’article 115 del TRLLCSP pel que fa a la tramitació i
aprovació del plec de clàusules Administratives Particulars dels Contractes
Administratius i l’art. 116 pel que fa a la tramitació i aprovació del plec de prescripcions
tècniques.
Tercer.- Atès les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, a
l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació municipal, si bé aquestes han estat
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 3082/2015.

CERTIFICAT

Primer.- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

Número : 2017-0096 Data : 21/03/2017

FONAMENTS JURÍDICS

En virtut d’aquests arguments, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
ACORDS
PRIMER.- Adjudicar el contracte de manteniment dels equips de ràdio de la Policia
Local de Cunit a l’empresa Zenon Digital Radio, S.L. amb CIF B65135410.
SEGON.- Disposar la despesa per import de 1.471,67 € (IVA inclòs) a càrrec de
l’aplicació pressupostària 1320 2130000 i centre de cost 10100 corresponent a
l’exercici 2017 de la corporació.
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.858,96 € (IVA inclòs) a
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Quart.- La intervenció municipal ha emès els documents comptables 002464,
20173100 i 31703101 de disposició de la despesa.

càrrec de l’aplicació pressupostària 1320 2130000 i centre de cost 10100 corresponent
a l’exercici 2018 de la corporació.
QUART.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.858,96 € (IVA inclòs) a
càrrec de l’aplicació pressupostària 1320 2130000 i centre de cost 10100 corresponent
a l’exercici 2019 de la corporació.
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 387,28 € (IVA inclòs) a càrrec
de l’aplicació pressupostària 1320 2130000 i centre de cost 10100 corresponent a
l’exercici 2020 de la corporació.
L’autorització i compromís de la despesa per als exercicis 2018, 2019 I 2020 es
subordinarà al crèdit que es consigni en els corresponents pressuposts

SETÈ.- Nomenar com a responsable del contracte per a la prestació del servei de
manteniment dels equips de ràdio de la Policia Local al Sergent Cap de Seguretat
Ciutadana, Sr. Joan Sevilla Guillen.
VUITÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant.
NOVÈ.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.

CERTIFICAT

A aquest efecte es fixa el dia 27 de març a les 11:30h per a la signatura del mateix.

Número : 2017-0096 Data : 21/03/2017

SISÈ.- Notificar a la mercantil ZENON DIGITAL RADIO, SL que, en el termini màxim
de deu dies hàbils, haurà de formalitzar el corresponent contracte administratiu.

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
La secretària accidental
Emma Núñez Viñas

Vist i plau
L'alcaldessa
Montserrat Carreras Garcia
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DESÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes,
de conformitat amb allò que disposa l’article 333 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

