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MATILDE GARCIA GIMÉNEZ, secretaria accidental de la Corporació,
CERTIFICO: Que segons resulta de la respectiva minuta en la sessió Ordinària
realitzada per la Junta de Govern Local en data 21 de gener de 2020, es va adoptar,
per unanimitat, amb el vot a favor dels Sres : M. Dolors Carreras Casany, Xavier
Lorenzo Torres, Montserrat Càmara Casañas, David Marquínez Juarez i Jaume
Casañas Carballido.
“ANTECEDENTS
Primer.- Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2019 en el
que s’acorda entre d’altres l’acord d’iniciar nova licitació per la prestació del servei
postals de l’Ajuntament de Cunit.

Tercer.- El Secretari a emès informe jurídic núm 5/2020 al respecte.

Cinquè.- La Intervenció municipal ha emès
2020.2.0001237.000 d’autorització de la despesa.

document

comptable

núm.

FONAMENTS JURÍDICS
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.

CERTIFICAT

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. 2549/2019.
Quart.- Atès les normes específiques de contractació pública que determina la
disposició Addicional Tercera de la llei 9/2017, de 8 de novembre, LSCP
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 per la prestació del servei postals de
l’Ajuntament de Cunit i DISPOSAR l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
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Quart.- L’Interventor municipal emet l’informe de fiscalització núm 12/2020.

Número: 2020-0011 Data: 22/01/2020

Segon.- Atès que han estat redactats l’informe de necessitat, el plec de clàusules
administratives i el de prescripcions tècniques particulars per la prestació del servei
postals de l’Ajuntament de Cunit.

Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que ha de regir la contractació del servei postal de l’Ajuntament.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa per import de 26.965,59 €, IVA inclòs, que
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2020 a càrrec de l’aplicació
pressupostària 9200-2220100.
Preveure la dotació pressupostària pels imports següents:
Exercici
Any 2021
Any 2022
(2 mesos)

Import exempt
IVA
21.277,00€

Import sense
IVA
9.158,45€

IVA

TOTAL

1.923,27€

32.358,72€

3.546,17

1.526,41€

320,55€

5.393,13€

Vocals assessor jurídic:
- Titular: Ana Isabel Lafuente Garcia, TAG de Secretaria
- Suplent funcionari en qui delegui
Vocal interventor:
- Titular Javier Requejo García, Interventor Municipal
- Suplent Meritxell Filbà Estradé, TAG Intervenció, o funcionari en qui
delegui

CERTIFICAT

President/a titular M. Dolors Carreras Casany, Alcaldessa-Presidenta de la
corporació
President suplent Jaume Casañas Carbadillo, primer tinent d’Alcalde

Número: 2020-0011 Data: 22/01/2020

Quart.- APROVAR la següent composició de la Mesa de Contractació:

Vocal
Titular Susana González Soriano
Suplent Esteve Tintó Capel

Secretària titular de la Mesa Aïda Andrés Casas
Secretària suplent de la Mesa M Carmen Gutiérrez o funcionari de Secretaria
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.”............................................................................................
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
La secretaria Accidental

Vist i plau
L'alcaldessa
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Número: 2020-0011 Data: 22/01/2020

CERTIFICAT

Matilde García Giménez
M.Dolors Carreras Casany

