ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, Secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 4 de maig de 2021, es va adoptar, per
unanimitat, amb el vot a favor dels Srs : M. Dolors Carreras Casany, Jaume Casañas
Carballido, Xavier Lorenzo Torres, Montserrat Camara Casañas, Jose Manuel Cabada
Juez i David Marquínez Juaréz:
…/…

Tercer.- En data 26 de març de 2021 a les 23.59 hores va finalitzar el termini per a
presentar les propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital.
Quart.- Amb data de registre d'entrada 31 de març de 2021, s'interposa recurs
potestatiu de reposició per la Sr. Carmen Juana Cas Hernández, en nom i
representació de l’empresa GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L. (C.I.F. B85.434.108), contra els plecs que regeixen el procediment de contractació de servei
d’assessorament i suport als serveis de contractació de l’Ajuntament de Cunit.
Cinquè.- La tramitació de l'expedient de contractació es troba suspesa per haver-se
interposat recurs contra els plecs que regeixen el procediment de contractació de
servei d’assessorament i suport als serveis de contractació de l’Ajuntament de Cunit,
de conformitat amb l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant, LPACAP).
Sisè.- Vist el recurs de reposició interposat per la Sr. Carmen Juana Cas Hernández,
en nom i representació de l’empresa GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L.
(C.I.F. B-85.434.108), enfront del Plec de Clàusules Administratives Particulars i
Tècniques regulador del procediment per a la contractació del servei d'assessorament
i suport als serveis de contractació de l'Ajuntament de Cunit (Expedient 1594/2021).
Setè.- Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament de Cunit de data 30 d’abril de 2021,
que conclou:
/.../
Per tot el que s'ha exposat, és procedent estimar el recurs de reposició presentat, en
el sentit i amb les conseqüències que s'especifiquen a continuació:
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Segon.- En data 11 de març de 2021 es va publicar al perfil de contractant de
l’Ajuntament de Cunit integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya, l’anunci de licitació d’aquest procediment.

CERTIFICAT

Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 9 de març de 2021 va aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeix
el contracte de servei d’assessorament i suport als serveis de contractació de
l’Ajuntament de Cunit.

Número: 2021-0183 Data: 06/05/2021

ANTECEDENTS

1.- Declarar nul l’apartat H del quadre de característiques del Plec de Clàusules
Administratives Particulars i disposar la retracció de les actuacions que estableixen els
articles 122 i 132.1 de la LCSP fins al moment anterior al de la redacció dels plecs.
2.- Aprovar i publicar de nou el plec i concedint un nou termini de presentació
d’ofertes.
3.- Notificar aquesta resolució a tots els interessats en aquest procediment.
4.- Publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de Cunit la documentació de
conformitat amb l’article 63 de la LCSP.

Tanmateix l’Òrgan de Contractació adoptarà allò que consideri més adient
/.../

Article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara
endavant, LCSP)
Article 112 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

CERTIFICAT

FONAMENTS JURÍDICS

Número: 2021-0183 Data: 06/05/2021

5.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, no podrà interposarse novament recurs de reposició. Podrà interposar-se recurs contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos a partir de la seva notificació, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents,

ACORDS
PRIMER.- Estimar el recurs de reposició presentat, i declarar nul l’apartat H del quadre
de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars i disposar la
retracció de les actuacions que estableixen els articles 122 i 132.1 de la LCSP fins al
moment anterior al de la redacció dels plecs.
SEGON.- Aprovar i publicar de nou el plec i concedint un nou termini de presentació
d’ofertes.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a tots els interessats en aquest procediment.
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Article 76 de la la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

QUART.- Publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de Cunit la documentació de
conformitat amb l’article 63 de la LCSP.
…/…
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
El secretari de la Corporació

Vist i plau
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M.Dolors Carreras Casany

CERTIFICAT

Adolf Barceló Barceló

Número: 2021-0183 Data: 06/05/2021

L'alcaldessa

