MATILDE GARCIA 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 10 d’agost de 2021, es va adoptar, per
unanimitat, amb el vot a favor dels Srs : Jaume Casañas Carballido, M. Dolors
Carreras Casany, Montserrat Camara Casañas i Jose Manuel Cabada Juez:
…/…
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)

Segon.- Durant el termini de 15 dies naturals establert per a la presentació de
propostes es van presentar les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ENRIC VICENTE CATALA CATALA
NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, SL
ALINA BUICIUC
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL
EGUESAN ENERGY, SL
AC LEGAL ABOGADOS Y ASESORES
LEGALES, S.L.P.

Tercer.- En data 7 de juny de 2021 es va reunir la mesa de contractació, aixecant-se
l’acta als efectes d’obertura del sobre únic, aixecant-se l’acta que, a continuació es
transcriu:
.../...
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SERVEI D’ASSESSORAMENT
I SUPORT ALS SERVEIS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT – SOBRE
ÚNICCunit, 7 de juny de 2021
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir el contracte pel servei d’assessorament i suport als
serveis de contractació de l’Ajuntament de Cunit, aprovat per Junta de Govern Local de data 18
de maig de 2021, es constitueix la Mesa de Contractació a les 09:00 hores, integrada per
l’Alcaldessa M DOLORS CARRERAS CASANY, com a Presidenta, ANNA AVIÑÓ ALGARTE,
com a vocal, ANABEL LAFUENTE GARCIA en representació del Secretari de la Corporació,
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Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 18 de maig de 2021 va aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeix
el contracte per la contractació pel servei d’assessorament i suport als serveis de
contractació de l’Ajuntament de Cunit.

CERTIFICAT

ANTECEDENTS

Número: 2021-0334 Data: 11/08/2021

EXPOSO:

MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en representació de l’Interventor municipal, i la Sra.
MATILDE GARCÍA GIMENEZ, Funcionària de la 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 3 de juny de 2021, i han presentat sol·licitud, les
empreses següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ENRIC VICENTE CATALA CATALA
NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, SL
ALINA BUICIUC
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL
EGUESAN ENERGY, SL
AC LEGAL ABOGADOS Y ASESORES
LEGALES, S.L.P.

La Secretaria certifica la relació de documents que contenen el Sobre ÚNIC:

Declaració responsable........................................................................... SI
Declaració documents confidencials....................................................... SI
Documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica...... SI
PROPOSTA NÚM.
documentació:

2.- NUEVOS

TIEMPOS

CONSULTORES

SL,

aporta

la

següent

Declaració responsable........................................................................... SI
Declaració documents confidencials....................................................... SI
Documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica...... SI

CERTIFICAT

PROPOSTA NÚM. 1.- ERIC VICENTE CATALA CATALA, aporta la següent documentació:

Número: 2021-0334 Data: 11/08/2021

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

Declaració responsable........................................................................... SI
Declaració documents confidencials....................................................... SI
Documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica...... SI
PROPOSTA NÚM. 4.- FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL , aporta la següent
documentació:
Declaració responsable........................................................................... SI
Declaració documents confidencials....................................................... SI
Documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica...... SI
PROPOSTA NÚM. 5.- EGUESAN ENERGY, SL, aporta la següent documentació:
Declaració responsable........................................................................... SI
Declaració documents confidencials....................................................... SI
Documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica...... SI
PROPOSTA NÚM. 6.- AC LEGAL ABOGADOS Y ASESORES LEGALES, S.L.P., aporta la
següent documentació:
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PROPOSTA NÚM. 3.- ALINA BUICIUC, aporta la següent documentació:

Declaració responsable........................................................................... SI
Declaració documents confidencials....................................................... SI
Documentació relativa a criteris quantificables de forma automàtica...... SI
A continuació es valoren les ofertes presentades d’acord amb els criteris quantificables de
forma automàtica que determina el PCA
oferta anual

preu hora

assessorament en procediments de contractació
total 1

ENRIC VICENTE CATALÀ
NUEVOS TIEMPOS
CONSULTORES
ALINA BUICIUC
EGUESAN ENERGY, S.L
AC LEGAL ABOGADOS Y
ASESORES LEGALES, S.L.P.
FAURA-CASAS AUDITORS
CONSULTORS, SL

proc oberts

proc
ha rmonit

proc s impli f

proc
negoci ats

proc
concurs

proc
acord
marc

15.000,00

60

34,87

4

1

10.875,00

43,5

48,10

12

9

4

10
2

14.750,00
10.675,00

59
42,7

35,46
49,00

12
12

7
12

12
12

3
5

12.250,00

49

42,70

12

4

11

13.750,00

55

38,04

12

12

12

5

0

5

49

12

12

12

5

5

5

2
4

total 2

TOTAL 1+2

15

49,87

2

29

77,10

5
5

41
50

76,46
99,00

27

69,70

46

84,04

Per tant i d’acord amb l’apartat 2.9 del PCAP, la Mesa acorda la classificació de l’empresa
EGUESAN ENERGY, SL, en primer ordre.

a) En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar
dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
b) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
c) Certificat expedit per l’asseguradora, en què consti els imports i riscos assegurats i la
data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de corrompis vinculant
de subrogació, prorroga o renovació de l’assegurança, en els casos en què sigui
procedent.

CERTIFICAT

Es realitzarà la comprovació d’inscripció de l’empresa classificada al Registre d’empreses
licitadores, i es requerirà l’aportació de la següent documentació recollida a l’apartat 2.9.1 del
PCA en termini de 7 dies hàbils:

Número: 2021-0334 Data: 11/08/2021

17500 PBL

e) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Si no és presenta l’esmentada documentació en el termini previst s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta. Se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
en concepte de penalitat, i es procedirà per part de l`Alcaldia en els termes assenyalats a
l’article 150 de la LCSP a requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en el
que hagin quedat classificades les ofertes.
Un cop rebuda la documentació correctament es proposa a l’òrgan de contractació, la Junta de
Govern Local, l’adjudicació del contracte.
Seguidament i essent les 09:45 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.
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.

.../...
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d) Justificant de constitució de la garantia definitiva.

Quart.- Per acord de Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2021 es van
classificar les propostes presentades pels licitadors al contracte pel servei
d’assessorament i suport als serveis de contractació de l’Ajuntament de Cunit, atenent
la proposta duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent
ordre decreixent:
1.
2.
3.
4.
5.

EGUESAN ENERGY, SL
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, SL
NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, SL
ALINA BUICIUC
AC LEGAL ABOGADOS Y ASESORES
LEGALES, S.L.P.
1.
ENRIC VICENTE CATALA CATALA

Al mateix acord es requereix a l’empresa classificada en segon lloc, FAURA CASAS
AUDITORS CONSULTORS, SL, per aportar la documentació indicada al PCA i d’acord
amb l’art. 159.4 de la LCSP.
Sisè.- En data 23 de juliol de 2021, l’empresa FAURA CASAS AUDITORS
CONSULTORS, SL ha presentat la documentació requerida per la Junta de Govern
Local en sessió de data 13 de juliol de 2021.

Número: 2021-0334 Data: 11/08/2021

Cinquè.- Per acord de Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2021 s’acorda
excloure a l’empresa EGUESAN ENERGY, S.L. del procediment de licitació de servei
d’assessorament i suport als serveis de contractació de l’Ajuntament de Cunit, per
mancança en la documentació aportada i d’obligat compliment al PCA.

CERTIFICAT

I va acordar requerir a l’empresa EGUESAN ENERGY, SL 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.

Setè.- El Secretari ha emès informe jurídic en data 30 de juliol de 2021 en relació a la
documentació presentada per l’empresa FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS,
SL.
Vuitè.- L’Interventor emet informe de fiscalització en data 3 d’agost de 2021 i
documents comptables núms. 2021.2.0008183.000, 2022.2.0000055.000 i
2023.2.0000021.000 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.
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
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Es requereix per aportar el certificat del col·legi d’advocats en data actual i es compleix
amb el requeriment en data 30 de juliol de 2021.

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.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte pel servei d’assessorament i suport als serveis de
contractació de l’Ajuntament de Cunit a l’empresa FAURA CASAS AUDITORS
CONSULTORS, S.L. amb CIF B58671710.
Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 5.545,83€ IVA inclòs (4.583,33€ més
962,5€ corresponents a l’IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-0-92002279900.

16.637,50€
11.091,67€

2021-0-9200-2279900
2021-0-9200-2279900

Tercer.- NOTIFICAR a l’empresa FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L.
que, en el termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la recepció de l’adjudicació,
haurà de formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Quart.- NOMENAR com a responsable del contracte pel servei d’assessorament i
suport als serveis de contractació de l’Ajuntament de Cunit a la Cap de Secció de
Secretaria, Sra. Matilde García Giménez.
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.

CERTIFICAT

Any 2022
Any 2023

Número: 2021-0334 Data: 11/08/2021

Preveure l’autorització i disposició de la despesa pels imports següents:

Sisè- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.

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
La Secretaria accidental
Matilde Garcia Giménez

Vist i plau
L'Alcalde
Jaume Casañas Carballido
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Setè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.
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Número: 2021-0334 Data: 11/08/2021

CERTIFICAT

