ADOLF BARCELÓ BARCELÓ, Secretari de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió
extraordinària realitzada per la Junta de Govern Local en data 10 de desembre de
2020, es va adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : M. Dolors Carreras
Casany, Jose Manuel Cabada Juez, David Marquínez Juárez i Montserrat Càmara
Casañas:
“1. ANTECEDENTS DE FET
A la vista dels següents antecedents:

En tractar-se del subministrament d’una màquina no es tenen els recursos i coneixements
suficients per assumir la construcció de la mateixa per això es fa impossible que s’assumeixi
per part dels serveis municipals de l’Ajuntament.
3. Per Provisió de l’Alcaldia de data 25 de novembre de 2020, s'acorda iniciar l'expedient de
contractació motivant la necessitat del contracte.
4. S'ha incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules
tècniques, pels quals han de regir-se la present contractació.

CERTIFICAT

2. És necessari prioritzar la contractació del subministrament d’aquest tipus de maquinària,
atès que actualment el producte que s’està utilitzant per combatre les males herbes és
“Glifosato 36% (Sal Potàssica) [SL] P/V” que és una substància química del grup dels
pesticides, és un producte amb ús principal per a agricultors i aplicadors professionals.
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1. Per part del tècnic d’obres i serveis de l’Ajuntament de Cunit s'ha posat de manifest,
mitjançant informe justificatiu, la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la
contractació de subministrament subministrament d’una màquina de vapor per a la neteja viària
de Cunit.

6. El Secretari ha emès informe número 84/2020, en què conclou que l’expedient de
contractació, s’ajusta a dret.
7. Vist l’informe emès per la Intervenció General, número 511/2020 de data 2 de desembre de
2020 de fiscalització limitada prèvia.
Vist el document comptable d’autorització de despesa num 2020.2.0013261.000.
2. FONAMENTS DE DRET
L’article 22 de la LCSP, pel que fa a la naturalesa del contracte i l’article 28 de la LCSP, pel que
fa a la necessitat de motivació de la necessitat del contracte.
L’article 99 pel que fa a l’objecte del contracte i els articles 100 i següents de la LCSP pel que
fa al càlcul del preu i del pressupost base de licitació.
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5. Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les necessitats del
present contracte en la partida pressupostària següent:
- 1720-6230000- cc.08300

Els articles 116 i 117 de la LCSP, pel que fa al contingut i procediment d’aprovació de
l’expedient de contractació.
Els articles 121 i següents de la LCSP, pel que fa al Plec de prescripcions tècniques i al Plec de
clàusules administratives particular.
Els articles 131 i següents de la LCSP, pel que fa al procediment d’adjudicació.
L’article 145 i següents de la LCSP, pel que fa a la necessitat dels criteris d’adjudicació i a la
necessitat que els mateixos permetin l’adjudicació del contracte en base a la millor relació
qualitat-preu.
L’article 159 de la LCSP, pel que fa el procediment obert simplificat.
La Disposició addicional tercera de la LCSP, pel que fa a l’informe del secretari general.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació de conformitat amb el que es disposa en la
Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, no
subjecte a regulació harmonitzat i tramitació ordinària de subministrament d’una màquina de
vapor per a la neteja viària de l’Ajuntament de Cunit.

CERTIFICAT

La Disposició addicional quinzena i setzena de la LCSP, pel que fa a l’ús de mitjans electrònics
en la contractació.
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La Disposició addicional segona de la LCSP i l’article 61 de la LCSP, pel que fa a l’òrgan
competent si be les competències han estat delegades a la Junta de Govern Local per Decret
d el’Alcaldia num 2549/2019.

TERCER.- Aprovar l’autorització de la despesa derivada d'aquesta contractació amb el
Pressupost base de licitació de 53.847,50 € (IVA exclòs) i de 65.155,48 € (IVA inclòs) del vigent
pressupost. S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit
per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa les obligacions que
se'n derivin és:
-

1720-6230000- cc.08300

QUART.- Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Cunit.
SISÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives i el plec de clàusules tècniques.
SETÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant.
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SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

La mesa de contractació, estarà integrada pels següents membres:
a) President:
L’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació o membre de la mateixa en qui delegui
b) Vocals:
Secretari de la Corporació o bé funcionari de la Corporació en qui delegui que tingui entre les
seves funcions l’assessorament jurídic de la Corporació.
Interventor/a de la Corporació o bé funcionari que tingui entre les seves funcions el control
econòmic-pressupostari de la Corporació.
Tècnic/a d’Obres o funcionari en qui delegui
c) Secretari:

Es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a:

Matilde García Giménez, i Mónica Rodríguez Vargas com a suplent.
Tanmateix l’òrgan de contractació adoptarà allò que consideri més adient.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

CERTIFICAT

M. Carmen Gutiérrez Álvarez, i Vanesa Peñas Polo com a suplent.
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Funcionari que presti els seus serveis en l’òrgan de contractació.

El secretari de la Corporació

Vist i plau
L'alcaldessa

Adolf Barceló Barceló

M.Dolors Carreras Casany
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