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 04 de gener de 2022, es va adoptar, per
unanimitat, amb el vot a favor dels Srs/Sres. Jaume Casañas Carballido, M. Dolors
Carreras Casany, Montserrat Càmara Casañas, i David Marquínez Juárez, el següent
acord:

“ANTECEDENTS

3.- En data 12 de desembre de 2021 a les 23:59h va finalitzar el termini per a presentar les
propostes al procediment de referència, a través del Sobre Digital.
4.- El dia 13 de desembre de 2021, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la
Mesa de Contractació es va constituir i procedí a l’obertura dels Sobres Únics digitals,
presentat per l’única empresa interessada en optar a l’adjudicació d’aquest contracte,
Xarxes de Telecomunicacions Alternatives SL.
En aquesta sessió la Mesa de Contractació va declarar admesa la proposta de l’única
empresa que es va presentar i va proposar a la Junta de Govern Local requerir-la perquè
presenti la documentació de la clàusula 2.9 del plec de clàusules administratives incloent la
certificació d’inscripció al RELI a data de finalització de presentació d’ofertes.
5.- En data 14 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local va adoptar els següents
acords:
“PRIMER.- CLASSIFICAR la proposta presentada per l’únic licitador a la contractació
pel servei centralitzat de connexió a Internet de l'Ajuntament de Cunit i que dona
suport als serveis de veu i dades de l'Ajuntament, atenent la proposta duta a terme
per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent i únic ordre:
1.- Xarxes de Telecomunicacions Alternatives SL
SEGON.- NOTIFICAR I REQUERIR al primer classificat del servei/contracte per a
què presentin, en el termini de set dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver
rebut la notificació d’aquest acord, la documentació que a continuació es detalla:

CERTIFICAT

de Cunit integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya, l’anunci de licitació d’aquest procediment.
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2.- En data 25 de novembre de 2021 es va publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament
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1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2021 va
aprovar l’expedient de contractació per la connexió a Internet de l'Ajuntament de Cunit i que
dona suport als serveis de veu i dades de l'Ajuntament, va aprovar els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars i va convocar la licitació.

•
Document justificatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social
•
Document justificatiu expedit per l’Ajuntament d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb la Hisenda local.
•
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 professionals establerts al present plec de clàusules
administratives.
•
Certificat d’inscripció al RELI
•
Document justificatiu d’haver constituït la garantia definitiva, el 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs. (963,00€)

8.- En data 22 de desembre de 2021 l’empresa Xarxes de Telecomunicacions Alternatives,
S.L. presenta la inscripció al RELI amb data d’inscripció 22 de desembre de 2021.
L’empresa Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SL, per tant, no compleix amb els
requisits del Plec de Clàusules Administratives i declarades a la documentació presentada a
la seva oferta, consistents en la seva correcta inscripció al RELI de manera obligatòria en
aquest procediment i dins el termini de presentació d’ofertes, és a dir com a data màxima el
dia 10 de desembre de 2021.
9.- L’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP) i al PCA estableix que:
“De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta”
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el previst a la clàusula 2.9. del Plec de clàusules administratives i l’article 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 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. 2549/2019.
En virtut d'aquests arguments, a la Junta de Govern Local es proposa l'adopció dels
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7.- L’empresa Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, S.L. presenta part de la
documentació requerida a excepció del RELI. En base a la documentació aportada, en data
20 de desembre de 2021 es realitza un requeriment per tal que sigui aportat el corresponent
certificat.

CERTIFICAT

6.- El dia 15 de desembre de 2021 es va notificar la resolució de la Junta de Govern Local a
l’empresa Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, S.L. L’últim dia de presentació de la
documentació requerida, 24 de desembre de 2021.
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TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria
municipal per tal de que emeti informe en relació al compliment de les obligacions
tributàries amb la Hisenda Local per part de l’empresa adjudicatària.”.

següents
ACORDS
Primer.- Declarar deserta la licitació del contracte administratiu pel servei centralitzat de
connexió a Internet de l'Ajuntament de Cunit i que dona suport als serveis de veu i dades de
l'Ajuntament, per no existir cap oferta de licitació que doni compliment al plec de clàusules
administratives i plec de prescripcions tècniques.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa XARXES DE TELECOMUNICACIONS
ALTERNATIVES SL i al responsable del contracte.
Tercer.- Comunicar el present acord al departament d’INTERVENCIÓ TRESORERIA.
Quart.- Publicar en el perfil del contractant l’acord de declarar deserta la licitació.”

El secretari

Vist i plau
L'alcalde

Adolf Barceló Barceló

Jaume Casañas Carballido

CERTIFICAT

Cunit, data de signatura electrònica
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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’alcalde.
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