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Fecha Firma: 03/07/2018
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Exp.1394/2018
ANTECEDENTS
Primer.- Atès que han estat redactats l’informe de necessitat, el plec de clàusules
administratives i el de prescripcions tècniques particulars per la contractació d’un
servei Software as a Service d’un aplicatiu per a la regidoria d’ensenyament, formació i
ocupació de l’Ajuntament de Cunit.
Segon.- En data 3 de juliol l’Interventor municipal emet l’informe de fiscalització.
Tercer.- La Intervenció municipal ha emès document comptable núm. A 011865,
d’autorització de la despesa.
FONAMENTS JURÍDICS

Carmen Martínez Paniagua (2 de 3)
Tècnica d'Ocupació i Immigració
Data Signatura: 04/07/2018
HASH: 23ddf666b0ff37cf9e0ae6c38c45a1cd

Primer.- Atès el que disposen els arts. 116 i ss. de la llei 9/2017, de 8 de novembre,
LSCP, en quant a la preparació dels contractes administratius, i en especial l’art. 117
pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació.
Segon.- Atès el que disposa l’art. 131 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, LSCP, al
respecte del procediment d’adjudicació.
Tercer.- Atès les competències que atorga la Disposició Addicional Segona de la llei
9/2017, de 8 de novembre, LSCP, en matèria de contractació a l’Alcaldessa de la
Corporació, si bé aquestes han estat delegades a la Junta de Govern Local mitjançant
Decret de l’Alcaldia núm. 3082/2015.
Quart.- Atès les normes específiques de contractació pública que determina la
disposició Addicional Tercera de la llei 9/2017, de 8 de novembre, LSCP

Xavier Salvado Usach (3 de 3)
Regidor
Data Signatura: 03/07/2018
HASH: 24d80b4686e262ef26208fe34abd77b0

ACORDS
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació el plec de clàusules administratives i el
de prescripcions tècniques particulars per la contractació d’un servei Software as a
Service d’un aplicatiu per a la regidoria d’ensenyament, formació i ocupació i
DISPOSAR l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat
contracte.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que ha de regir la contractació del plec de clàusules administratives i el de
prescripcions tècniques particulars per a la contractació d’un servei Software as a
Service d’un aplicatiu per a la regidoria d’ensenyament, formació i ocupació de
l’Ajuntament de Cunit.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa pels import de:
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents
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i
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Quart.- APROVAR la següent composició de la Mesa de Contractació:
President/a titular Montserrat Carreras Garcia, Alcaldessa-Presidenta de la
corporació
President suplent Xavier Salvadó Usach, primer tinent d’Alcalde
Vocals assessor jurídic:
-Titular Jordi Gasulla Sabaté, Secretari de la Corporació
- Suplent Ana Isabel Lafuente Garcia, TAG de Secretaria
Vocal interventor:
- Titular Javier Requejo García, Interventor Municipal
- Suplent Mónica López Sánchez, Tresorera Municipal
-

Titular: Susanna González Soriano
Suplent: Esteve Tinto Capel

Secretària titular de la Mesa Aïda Andrés Casas
Secretària suplent de la Mesa Matilde García Giménez
Cinquè. PUBLICAR la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil del
Contractant amb una antelació mínima de set dies hàbils pel que fa a la reunió que
hagi de celebrar-se per a la qualificació dels documents als que fa referència l’art. 21.4
RD 817/2009, de 8 de maig.
Cunit, a data de la signatura electrònica
El Regidor delegat

Tècnica d’Ocupació

Xavier Salvadó Usach

Carmen Martínez Paniagua

Tècnica de Noves Tecnologies
Vanesa Vilaseca Figueruelo
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Vocal
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