CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió
ordinària realitzada per la Junta de Govern Local en data 27 de juny de
2017, es va adoptar, per unanimitat, amb el vot a favor dels
Srs./res:Montserrat Carreras García, Xavier Salvadó Usach, Pedro Ruiz Monje,
Antonio Martínez Pascual, Ivan Faccia i Serrano i Julio Ramon Berrio, el
següent acord:
“ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 30 de maig de 2017 va
adoptar el següent acord:

Segon.- NOTIFICAR i REQUERIR a l'empresa CUINA GESTIÓ, SLU, licitador que ha
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, per a què presenti, en el termini de
deu dies hàbils a comptar des de l'endemà d'haver rebut el requeriment, la
documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i d'haver constituït la garantia definitiva
corresponent.”----------------Segon.- En data 16 de juny de 2017 l’empresa CUINA GESTIÓ, SLU ha presentat la
documentació requerida per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de maig de
2017.
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Montserrat Carreras García (2 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
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1.- CUINA GESTIÓ, SLU

Número : 2017-0271 Data : 29/06/2017

“Primer.- CLASSIFICAR les proposicions presentades pels licitadors al contracte per
al servei de càtering i cuina a la llar d’infants municipal “El Trenet”, de conformitat amb
el següent ordre decreixent:

Tercer.- La Intervenció municipal ha emès document comptable núm. 11237 de
disposició de la despesa
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- 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.
Segon.- 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.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- ADJUDICAR a la mercantil CUINA GESTIÓ, SLU el contracte administratiu
per ala prestació del servei de càtering i cuina a la Llar d’Infants municipal “El Trenet”.
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JORDI GASULLA SABATÉ, secretari de la Corporació,

SEGON.- DISPOSAR la despesa per import de 10.546,80 € (9.588,00 € més 958,80 €
corresponents a IVA) a càrrec de l’aplicació pressupostària 3230 2279915 del
pressupost de 2017 i centre de cost 02037
Preveure la dotació pressupostària per import de 30.399,60 € (IVA inclòs) per a
l’exercici 2018, 30.864,90 € (IVA inclòs) per a l’exercici 2019 i l’import de 20.007,90 €
per a l’exercici 2020.
TERCER.- NOTIFICAR a la mercantil CUINA GESTIO, SLU que, en el termini màxim
de quinze dies hàbils, haurà de formalitzar el corresponent contracte administratiu.

QUART.- NOMENAR com a responsable del contracte per a la prestació del servei de
càtering i cuina a la llar d’infants municipal “El Trenet”, al Tècnic de la Regidoria
d’Ensenyament, Formació i Ocupació, Sr. Ramon Paraiso Gallardo i a la Directora de
la Llar d’Infants municipal, Sra. Montserrat Montilla Hervas.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.

SETÈ.- 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.

CERTIFICAT

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

Número : 2017-0271 Data : 29/06/2017

A aquest efecte es fixa el dia 6 de juliol de 2017 a les 13:00 hores per a la signatura
del corresponent contracte administratiu

El secretari
Jordi Gasulla Sabaté

Vist i plau
L'alcaldessa
Montserrat Carreras Garcia
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