CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió
ordinària realitzada per la Junta de Govern Local en data 4 de juliol de 2017,
es va adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Srs./res: Montserrat
Carreras García, Xavier Salvadó Usach, Antonio Martínez Pascual i Julio
Ramon Berrio, el següent acord:
“ANTECEDENTS

Segon.- Durant el termini establert per a la presentació de propostes es van presentar
les següents empreses licitadores:
ANCONNECT 05, SL
TELNET SISTEMAS 2008, SL

Tercer.- En data 23 de maig de 2017 la Junta de Govern Local en sessió ordinària va
acordar classificar les proposicions presentades pels licitadors al contracte per a la
prestació del servei de manteniment i monitorització de la xarxa WiMAX municipal i la
seva electrònica de xarxa requerint al primer classificat per què, en el termini de 10
dies hàbils presentés la documentació següent:








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.
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes.
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
Certificat Ruckus (Xclaim) i Alcatel OXE

Quart.- En dates 26 de maig i 5 de juny de 2017 mitjançant registres d’entrada
2017-E-RE-785 i 2017-E-RE-852 l’empresa TELNET SISTEMAS 2008, SL ha
presentat la documentació justificativa requerida per acord de la Junta de Govern local
de data 23 de maig de 2017.
Cinquè.- En data 5 de juny de 2017, la Tècnica TIC va emetre l’informe que literalment
transcrit diu:
“INFORMA QUE

CERTIFICAT

Montserrat Carreras García (2 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 05/07/2017
HASH: 7c3f51b8ebe03ed1c23e9df493f50191
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Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 14 de març de 2017, va
aprovar el Plec de Clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars
que regeix el contracte per la prestació del servei de manteniment i monitorització de la
xarxa WiMax municipal i de la seva electrònica de xarxa, i obrir el procediment obert
d'acord amb l'article 138 TRLCSP.
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Jordi Gasulla Sabaté (1 de 2)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 05/07/2017
HASH: d3cc7d6c6540a99c7cb427545aec2845

JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,

Atès l’expedient 1251/2017 relatiu al servei de manteniment i monitorització de la xarxa wimax
municipal i la seva electrònica de xarxa.
Atès que en la clàusula 4 del plec de clàusules tècniques es demana a les empreses licitadores
el que a continuació es transcriu:
“4.- Certificacions Només es podran presentar les empreses que compleixin amb els requisits
mínims següents: - Que estiguin certificades en Ruckus (Xclaim) i Alcatel OXE (donat que la
xarxa de veu és d’aquest fabricant i s’ha d’interactuar amb l’integrador d’aquest equip)”.







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
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes
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
Certificat Ruckus (Xclaim) i Alcatel OXE

Atesa la documentació presentada per l’empresa TELNET SISTEMAS 08 SL, manca el
certificat Ruckus (Xclaim). L’empresa TELNET SISTEMAS 08 SL, ha aportat en el seu defecte,
un document de menció com a Ruckus Wireless partner corresponent al mes d’abril de 2017 i
una carta del Director de Vendes i Gestió de Canal per a Espanya i Portugal de Ruckus
Wireles. Però no la certificació en Ruckus que es sol·licita en el plec de clàusules tècniques.
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CERTIFICAT

Atesa la proposta d’acord de classificació dels licitadors, l’empresa TELNET SISTEMAS 08SL,
és el licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, i per tant ha de
presentar, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà d'haver rebut el
requeriment, la següent documentació:

Sisè.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6 de juny de 2017 va
acordar excloure del procediment de licitació a l’empresa TELNET SISTEMAS 2008,
SL i requerir a l’empresa AN CONECT 05, SL per què, en el termini de 10 dies hàbils,
presentés 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
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes
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
Certificat Ruckus (Xclaim) i Alcatel OXE

Setè.- En data 8 de juny de 2017 (2017-E-RE-883) l’empresa TELNET SISTEMAS
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Per tant, no és procedent adjudicar el contracte a l’empresa TELNET SISTEMAS 08 SL, per no
complir amb els requisits sol·licitats.”------------------------------------------------------------------------------

2008, SL ha presentat per Registre telemàtic certificat de formació Ruckus
Vuitè.- En data 9 de juny de 2017 (2017-E-RE-892) l’empresa TELNET SISTEMAS
2008, SL ha presentat recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local
de data 6 de juny de 2017.
Novè.- En data 12 de juny de 2017 (2017-E-RC-8723), l’empresa AN CONNECT 05,
SL ha presentat la documentació requerida per acord de la Junta de Govern Local de
data 6 de juny de 2017.
Desè.- La Tècnica TIC ha emès informe en data 27 de juny de 2017 al respecte del
certificat Ruckus presentat per l’empresa TELNET SISTEMAS 2008, SL, el qual es
transcriu a continuació:
“Vanesa Vilaseca Figueruelo, com a tècnica de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació de l’Ajuntament de Cunit

Atès el requeriment de la mesa de contractació de data 12 d’abril de 2017 on per unanimitat de
tots els membres de la mesa consideren que l’oferta presentada per l’empresa TELNET
SISTEMAS 2008 SL pot considerar-se anormal o desproporcionada i per tant, se li requereix un
escrit aclaridor sobre la viabilitat de l’oferta i la justificació del preu presentat amb el
desglossament corresponent.
Atès que l’empresa TELNET SISTEMAS 2008 SL presenten escrit de resposta al requeriment i
la tècnica tic de l’Ajuntament de Cunit presenta informe on es considera que l’empresa pot
portar a terme el servei de manteniment i monitorització de la xarxa municipal i de la seva
electrònica de xarxa, sense cap tipus de detriment en relació als plecs de clàusules
administratives i tècniques.

CERTIFICAT

Atès l’expedient 1251/2017 de contractació del servei de manteniment i monitorització de la
xarxa wimax i de la seva electrònica de xarxa.
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INFORMA QUE

Un cop l’empresa presenta la documentació, s’emet informe on consta que manca el certificat
en Ruckus, i han aportat en el seu defecte, un document de menció com a Ruckus Wireless
Partner corresponent al mes d’abril de 2017 i una carta del director de vendes i gestió de Canal
per a Espanya i Portugal de Ruckus Wireless.
Es notifica per acord de Junta de Govern Local a l’empresa TELNET SISTEMAS 2008 SL que
s’exclou del procediment de licitació per manca d’aportació de documentació, i se li requereix a
l’empresa ANCONNECT 05 SL, que presenti la documentació i certificacions que consten en
els plecs.
L’empresa TELNET SISTEMAS 2008 SL, paral·lelament i al trobar-se dins del termini dels 10
dies, aporten un document en RUCKUS. L’Ajuntament de Cunit contrasta el document amb
l’emissor del certificat (Ruckus) i contesten el missatge que a continuació es transcriu:
“No es una certificación técnica. Es una certificación de haber hecho un curso de ventas por
internet que dura 3 horas. Y los productos que se enseñaban en el 2013 ni siquiera existen
ahora. Por lo tanto no es válida ni siquiera ahora para vender productos. Mucho menos para
dar soporte a nuestras soluciones.”
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Atesa la proposta de classificació es notifica i es requereix a l’empresa TELNET SISTEMAS
2008 SL que presenti la documentació i certificacions que consta als plecs de clàusules
tècniques i administratives.
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L’empresa Wifidom, distribuïdora majorista de Ruckus Espanya i qui facilita els cursos tècnics,
a petició del Director de Vendes de Ruckus Iberia, el Sr. Juan Grau, presenten per registre
d’entrada telemàtic a 19 de juny de 2017 el següent escrit:

CERTIFICAT

L’Ajuntament de Cunit per a comprovar l’autenticitat i que disposen del certificat per a portar a
terme l’objecte del contracte, contrasta els documents en RUCKUS, d’ambdues empreses
TELNET 08 SL i ANCONNECT 05 SL, amb l’emissor dels certificats

Número : 2017-0283 Data : 05/07/2017

S’adjunta el correu electrònic amb el missatge del Sr. Juan Gran, Director de Vendes de
Ruckus Iberia.

Es vol aclarir en aquest informe que les certificacions que es demanen són per a portar a terme
l’objecte del contracte, que és el del manteniment de la xarxa d’infraestructures wimax de
l’Ajuntament de Cunit i les seves seus municipals. I que se’ls hi va explicar i aclarir a les
empreses que s’han presentat que es demana certificació en Ruckus i certificació en Alcatel
per a portar a terme l’objecte del contracte. Les certificacions requerides són de tipus tècnic
relacionades amb el objecte del contracte, manteniment.
Tots som coneixedors, que ja ho sabien i ho vàrem comentar, que no cal presentar documents
relatius a Xclaim sinó que per a donar el màxim d’informació a les empreses ens els plecs s’ha
fet constar la infraestructura que disposava l’Ajuntament i les seves seus municipals.

Onzè.- El Secretari de la Corporació ha emès informe en data 27 de juny de 2017, el
qual en la part que interessa diu:
“FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Tractament de les al.legacions formulades com a recurs de reposició a la resolució
dictada per la Junta de Govern local .
De conformitat a les determinacions compreses en l’article 115.2 de la Llei 39/2015, de
procediment administratiu comú i atès el tràmit procedimental comunicat, l’error en la
qualificació del recurs per part del recurrent no és obstacle per a la seva tramitació sempre que
es dedueixi el seu veritable caràcter.
Per la qual cosa, l’escrit presentat pel senyor José Luis Romeo en representació de TELNET
SISTEMAS 08, SL que es formula com a al·legacions es pren en consideració com a recurs de
reposició tenint en compte que aquest escrit es planteja contra l’acte administratiu previ dictat
per aquesta Corporació d’exclusió (l’Acord de Junta de govern local de data 6 de juny de 2017)
i s’ha presentat dins el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la recepció del mateix,
notificació que es va produir el mateix dia 8 de juny de 2017, per la qual cosa s’ha d’acceptar i
s’ha de resoldre pel propi òrgan de contractació, que en aquest cas, és la Junta de Govern
local.
SEGON.- En relació a l’al·legació relativa a la presentació de la documentació dins el termini
requerit
Havent analitzat l’informe emès per la Tècnica TIC de l’Ajuntament i revisat l’expedient
administratiu, l’acord de Junta de Govern local de data 23 de maig de 2017 de classificació de
les empreses va ser notificat electrònicament a la interessada el 26 de maig de 2017 a les 13:
56 hores. Tenint en compte, que el termini que es va atorgar és de deu dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació, i aplicant-se allò disposat a l’article 30.2 de la
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Per tot l’exposat amb anterioritat, l’empresa TELNET SISTEMAS 08 SL no ha presentat la
certificació en Ruckus per a portar a terme el manteniment i suport de la xarxa d’infraestructura
wimax de l’Ajuntament de Cunit i les seves seus, d’acord amb l’establert al plec de
prescripcions tècniques.”

CERTIFICAT

En tot cas, les documentacions aportades pot ser contrastada la seva autenticitat mitjançant els
procediments que en cada cas siguin oportuns.

Número : 2017-0283 Data : 05/07/2017

També, que els treballadors certificats de les empreses són els que estan obligats a
encarregar-se del manteniment de la infraestructura municipal, per això es sol·liciten els
certificats.

Llei 39/2015, de procediment administratiu comú en relació al còmput del termini de dies hàbils
“...cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos” el qui subscriu entén que el
certificat en RUCKUS presentat en data 8 de juny de 2017 al registre d’entrades, s’ha
d’acceptar com a documentació complementària, ja que el termini va finalitzar el 9 de juny de
2017. Altra cosa, és que tenint en compte que l’empresa TELNET SISTEMAS 08, SL ja havia
presentat amb anterioritat la garantia definitiva, els certificats de seguretat social i obligacions
tributàries i els certificats tècnics de formació que va considerar amb sengles dates de 26 de
maig i 5 de juny de 2017, l’Ajuntament de Cunit va confiar que la documentació ja estava
presentada, i previ informe de la tècnica TIC per part de l’empresa TELNET SISTEMAS 08, SL
va adoptar per Junta de Govern local amb caràcter previ a la finalització del termini de deu dies
hàbils que finia el 9 de juny de 2017, l’acord d’exclusió de TELNET SISTEMAS 08, SL i
requeriment de documentació a l’empresa que va quedar en segon lloc ANCONNECT,SL.,
acord que és objecte d’anàlisi en aquest informe en l’apartat següent.

En aquest sentit, el qui subscriu ha d’apuntar que tal com ha manifestat de forma àmplia la
doctrina del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, per exemple, en la
resolució de 23 de març de 2011 (Resolució núm. 084/2011) es desprèn la necessitat que les
proposicions dels licitadors han d’ajustar-se no únicament al plec de clàusules administratives
particulars, sinó també al plec de prescripcions tècniques, com és aquest el cas:
“De cuando antecede se desprende la necesidad de que las proposiciones de los licitadores
se ajusten no sólo al pliego de cláusulas administrativas particulares, sino también al de
prescripciones técnicas como documento que contiene la definición del objeto del contrato,
siendo por tanto necesario la verificación de que las titulaciones del personal encargado de la
ejecución del trabajo se ajustan a los requisitos exigidos en el pliego, en esta supuesto
concreto, en la cláusula 6.1 del pliego de prescripciones técnicas..../.../ ....Sentada la
conclusión de que la recurrente fue correctamente excluida del procedimiento de adjudicación
por no ajustarse su oferta a las condiciones del pliego de prescripciones técnicas, procede
desestimar el recurso interpuesto y confirmar la exclusión efectuada”.
També incorporem la interessant Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals núm. 808/2016 en un sentit semblant en relació a la naturalesa jurídica del plec de
prescripcions tècniques quan prescriu que constitueix juntament amb el plec de clàusules
administratives particulars la llei del contracte entre les parts:
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Si bé ja s’ha comentat anteriorment, que l’acord adoptat per la Junta de Govern local de 6 de
juny de 2017 es va dur a terme prèviament a la finalització del termini de requeriment de 10
dies hàbils, i, com a conseqüència, es tracta d’una irregularitat administrativa de caràcter formal
que, en tot cas, pot ser ratificada/confirmada o revocada en la resolució del recurs de reposició
presentat per l’al.legant, cal treure a col.lació l’informe emès per la Tècnica TIC de 27 de juny
de 2017 (reproduït en la part d’antecedents d’aquest informe) que analitza la documentació
tècnica aportada per ambdues empreses (TELNET SISTEMAS 08 I AN CONNECT 05, SL) i el
seu compliment relatiu al plec de prescripcions tècniques i que assenyala expressament que
malgrat s’hagi admès a tràmit la documentació presentada per TELNET SISTEMAS 08 en
RUCKUS en data 8 de juny de 2017, per trobar-se dins de termini, aquesta tampoc pot ser
acceptada perquè no s’ajusta al plec de prescripcions tècniques del contracte a l’igual que la
documentació presentada anteriorment en sengles dates de 26 de maig i 5 de juny de 2017, ja
que aquella certificació no és vàlida per a portar a terme el manteniment i suport de la xarxa
d’infraestructura wimax de l’Ajuntament de Cunit i les seves seus, objecte del contracte.

CERTIFICAT

TERCER.- En relació a l’anul·lació de l’acord d’exclusió adoptat en data 6 de juny de 2017 per
la Junta de Govern local
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En relació a la petició per part de TELNET SISTEMAS 08 d’admissió de la documentació
complementària presentada el 8 de juny de 2017, aquesta ha de ser acceptada en virtut dels
arguments anterioment explicitats.

CONCLUSIONS:
PRIMERA. – S’ha d’admetre a tràmit la documentació complementària presentada per la raó
social TELNET SISTEMAS 08, SL de certificació en Ruckus presentada amb data 8 de juny de
2017 per haver entrat aquesta dins del termini del requeriment de deu dies hàbils i practicada la
notificació electrònica a la persona jurídica amb data 26 de juny de 2017, a pesar d’haver-se
adoptat prèviament l’acord d’exclusió i requeriment de documentació al segon classificat per la
Junta de Govern local en data 6 de juny de 2017.
SEGONA. – D’acord amb l’informe emès per la Tècnica TIC de l’Ajuntament amb data de 27
de juny de 2017, a qui es remet íntegrament el qui subscriu aquest informe per no tenir la
capacitat tècnica suficient per discernir la seva validesa o no, la certificació en Ruckus
presentada per l’empresa TELNET SISTEMAS 08, SL amb data 8 de juny de 2017 així com la
resta de documentació tècnica presentada amb dates 26 de maig i 5 de juny de 2017 no
compleixen amb allò disposat al plec de prescripcions tècniques i, per tant, la raó social no ha
presentat la certificació en Ruckus per a portar a terme el manteniment i suport de la xarxa
d’infraestructura wimax de l’Ajuntament de Cunit i les seves seus, objecte del present
contracte, sempre segons amb el que es desprèn de l’informe emès per la Tècnica TIC de
l’Ajuntament.
TERCERA.- Arrel dels antecedents de fet i fonaments de dret, s’ha de procedir a la
desestimació del recurs de reposició interposat per TELNET SISTEMAS 08, SL contra l’acord
de la Junta de Govern de 6 de juny de 2017, i, en conseqüència, confirmar i ratificar l’exclusió
de l’empresa TELNET SISTEMAS 08, SL de l’esmentada contractació. ”

Dotzè.- La Intervenció municipal ha emès document comptable núm. 11850, de
disposició de la despesa.
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És per tot això, que en tant en quan d’acord amb l’informe emès per la Tècnica TIC, l’empresa
TELNET SISTEMAS 08 SL ha aportat un certificat que no és l’exigit en el plec de prescripcions
tècniques (el qui subscriu es remet íntegrament a l’informe emès per la tècnica de l’ajuntament
en tant en quan no té capacitat professional per discernir si és vàlid o no la documentació
presentada per l’actora) cal necessàriament concloure la desestimació del recurs de reposició i,
en conseqüència, confirmar i ratificar mitjançant l’òrgan de contractació l’acord d’exclusió de
l’empresa TELNET SISTEMAS 08, SL de l’esmentada licitació, i prosseguir amb l’expedient.

CERTIFICAT

Por otro lado, es reiterada la doctrina que el Tribunal mantiene en relación con la interpretación
de los pliegos, partiendo de que tanto el PCAP (Pliego de cláusulas administrativas
particulares) y el PPT (pliego de prescripciones técnicas) constituyen la ley del contrato entre
las partes, así entre las más recientes en la Resolución 70/2016, de 29 de enero con cita de
otras se indicó que: “En este punto debe traerse a colación, que este Tribunal ha señalado en
reiteradísimas ocasiones (valgan por todas las resoluciones 111/2011, 303/2012 y 293/2014,
entre otras muchas), que los contratos públicos son ante todo, contratos, por lo que las dudas
que ofrezca la interpretación de los diversos documentos contractuales (entre los que figuran,
indudablemente, los pliegos) deberán resolverse de acuerdo con las previsiones establecidas
en la normativa en materia de contratación pública y, en caso de que esto no fuera posible, de
acuerdo con el Código Civil, que se ocupa de esta materia en el capítulo IV del Título II del
Libro IV, “De la interpretación de los contratos”.
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“...Las condiciones en las que el adjudicatario debe cumplir el contrato referidas a las
características técnicas de la prestación constituyen el contenido del PPT (Pliego de
prescripciones técnicas).
Esta delimitación no impide que el PPT pueda servir para evaluar la propuestat de los
licitadores en términos de adecuación a las condiciones técnicas que exige la prestación. De
modo que la valoración de la oferta a la luz del PPT, permitirían excluir al licitador del
procedimiento de contratación en el supuesto en el que su propuesta no sea ajustada a la
prestación definida por el PPT.

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Segon.- Atès el que disposa l'art. 151 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.
Tercer.- Atès les competències que la DA Segona 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 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.

Primer.- ADMETRE A TRÀMIT la documentació complementària presentada per la raó
social TELNET SISTEMAS 08, SL de certificació en Ruckus presentada amb data 8 de
juny de 2017 per haver entrat aquesta dins del termini del requeriment de deu dies
hàbils.
Segon.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la mercantil TELNET
SISTEMAS 2008, SL contra l’acord de la Junta de Govern de 6 de juny de 2017.
Tercer.- RATIFICAR l’exclusió de l’empresa TELNET SISTEMAS 2008, SL del
procediment de licitació per la prestació del servei de manteniment i monitorització de
la xarxa WiMax municipal i de la seva electrònica de xarxa, d’acord amb l’informe
tècnic i l’informe jurídic transcrits en la part expositiva d’aquest acord.

CERTIFICAT

ACORDS

Número : 2017-0283 Data : 05/07/2017

En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics, a la Junta de Govern Local es
proposa l'adopció dels següents

Cinquè.- DISPOSAR la despesa per import de 6.645,01 € (5.491,74 € més 1.153,27 €
corresponents a IVA) a càrrec de l’aplicació pressupostària 4912 2160000 i centre de
cost 14001.
Preveure la dotació pressupostària per import de 13.290,01 € (IVA inclòs) per a
l’exercici 2018 i l’import de 6.645,00 € (IVA inclòs) per a l’exercici 2019.
Sisè.- NOTIFICAR a la mercantil que, el proper 13 de juliol de 2017 a les 13:00
hores, es formalitzarà el corresponent contracte administratiu.
Setè.- NOMENAR com a responsable del contracte per a la prestació del servei de
manteniment i monitorització de la xarxa WiMax municipal i de la seva electrònica de
xarxa a la Tècnica TIC, Sra. Vanesa Vilaseca Figueruelo.
Vuitè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
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Quart.- ADJUDICAR el contracte per a la prestació del servei de manteniment i
monitorització de la xarxa WiMax municipal i de la seva electrònica de xarxa a
l’empresa AN CONNECT 05, SL.

Novè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria
municipal.
Desè.- 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.

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.

Montserrat Carreras Garcia
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Jordi Gasulla Sabaté

Vist i plau
L'alcaldessa

CERTIFICAT

El secretari

Número : 2017-0283 Data : 05/07/2017

Cunit, data de signatura electrònica

