Acta de la Junta de Govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern de 8 de febrer de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Josep Poblet Tous
Secretari/ària: Pilar Sanchez Peña
Dia: 8 de febrer de 2019
Hora d'inici: 09:30
Hora de finalització: 09:42
Lloc: Sala Julio Antonio

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Assistents:
Il·ltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel (CiU)
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
Il·ltre. Sr. Alvaro Gisbert Segarra (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed (CiU)

Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la Diputació.
Tot seguit, exercint les competències delegades per decret de la Presidència de data 16 de
juliol de 2015 núm. registre 1-2015-002266 i per acord de Ple de 28 de juliol de 2015, els
membres del la Junta de Govern procedeixen a l'adopció dels següents acords, tots ells per
unanimitat excepte quan expressament es fa constar una altra cosa.
ACORDS
SECRETARIA
Secretaria General
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2019.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior del dia 1 de febrer de 2019.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL SERVEI DE
PROGRAMACIÓ DE FORMULARIS EN FORMAT PDF.
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De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018, es va aprovar l’
expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, així com l’inici dels tràmits licitatoris per a l'adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, del servei de programació de formularis en format
PDF, amb un pressupost màxim de licitació de 37.528,15 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Unitat tècnica, prevista en el plec de
clàusules administratives, va procedir a l'obertura del sobre únic presentat electrònicament
pels cinc licitadors que han concorregut a la licitació:
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Núm. oferta

Licitador
AUBAY SPAIN S.A.U.

1

AXIALTIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

2

SERINZA SOLUTIONS, SL

3

SOLUNIX, SA

4

PROMETEO INNOVATIONS, S.L.

5

La Unitat va examinar la documentació inclosa en els sobres i va constatar que era correcta.
El resum de les ofertes econòmiques presentades és el següent:
Núm. Plica 1. Aubay Spain SAU:

Tipus de PDF

Preu màxim unitari per
documet IVA exclòs

Preu unitari ofertat

Quantitat prevista

C1

22,00€

18,00€

160

C2

45,00€

36,00€

40

C3

90,00€

72,00€

53

C4

135,00€

102,00€

5

C5

225,00€

165,00€

23

C6

360,00€

248,00€

10

C7

450,00€

300,00€

3

C8

675,00€

450,00€

15

Núm. Plica 2. Axialtic Soluciones Tecnológicas:

Tipus de PDF

Preu màxim unitari per
documet IVA exclòs

Preu unitari ofertat

Quantitat prevista

C1

22,00€

18,26€

160
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C2

45,00€

37,35€

40

C3

90,00€

74,70€

53

C4

135,00€

112,05€

5

C5

225,00€

186,75€

23

C6

360,00€

298,80€

10

C7

450,00€

373,50€

3

C8

675,00€

560,25€

15
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Núm. Plica 3. Serinza Solutions, SL:

Tipus de PDF

Preu màxim unitari per
documet IVA exclòs

Preu unitari ofertat

Quantitat prevista

C1

22,00€

15,18€

160

C2

45,00€

31,05€

40

C3

90,00€

62,10€

53

C4

135,00€

93,15€

5

C5

225,00€

115,25€

23

C6

360,00€

248,40€

10

C7

450,00€

310,50€

3

C8

675,00€

465,75€

15

Núm. Plica 4. Solunix, SA

Tipus de PDF

Preu màxim unitari per
documet IVA exclòs

Preu unitari ofertat

Quantitat prevista

C1

22,00€

17,00€

160

C2

45,00€

34,00€

40

C3

90,00€

68,00€

53

C4

135,00€

100,00€

5

C5

225,00€

169,00€

23

C6

360,00€

270,00€

10

C7

450,00€

337,00€

3

C8

675,00€

500,00€

15

Núm. Plica 5. Prometeo Innovations, SL

Tipus de PDF

Preu màxim unitari per
documet IVA exclòs

Preu unitari ofertat

Quantitat prevista

C1

22,00€

16,14€

160

C2

45,00€

32,29€

40

C3

90,00€

64,57€

53

C4

135,00€

96,86€

5

C5

225,00€

161,43€

23

C6

360,00€

258,29€

10

C7

450,00€

322,86€

3

C8

675,00€

484,29€

15
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3. En data 22 de gener de 2019, el responsable del contracte emet l’informe de valoració d’
ofertes, el qual es transcriu a continuació:
“INFORME-PROPOSTA
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Vistes les cinc ofertes presentades pels licitadors, la puntuació dels criteris de valoració,
queda de la següent forma:

Licitador

Import licitador
(21% IVA inclòs)

Puntuació total

AUBAY

27.310,91

87,82

AXIALTIC

31.148,36

54,84

SERINZA

25.894,42

100

SOLUNIX

28.171,22

80,43

PROMETEO

26.994,69

90,54

El mecanisme de valoració s’ha realitzat en base als criteris de valoració especificats en el
plec de condicions administratives.
Per tant, es proposa adjudicar el contracte a l'oferta amb menor import, sent aquesta la de
l'empresa SERINZA.”
4. En data 28 de gener de 2019, dins el termini establert en el requeriment previ a l’
adjudicació, l'empresa proposada com adjudicatària, Serinza Solutions, SL, va presentar la
documentació requerida a la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, la
qual ha estat trobada conforme pels responsables del contracte.
5. En data 1 de febrer de 2019, la Intervenció General ha emès informe de conformitat de
fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.
Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, preveuen la classificació de les ofertes i l'adjudicació dels contractes dels
procediments oberts i oberts simplificats respectivament.
2. L'article 159.6 de la mateixa norma preveu que la formalització del contracte, en el
procediment obert simplificat amb tramitació abreujada, es pot fer mitjançant la signatura
d'acceptació pel contractista de la resolució de l'adjudicació.
3. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon al president de la Diputació
de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol
de 2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada pel tècnic responsable del contracte en data 22 de gener de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte del servei de programació de formularis en format PDF a l’
empresa SERINZA SOLUTIONS, SL amb NIF B49289119, per un import màxim de
despesa de 37.528,15€ (IVA inclòs) i pel preus unitaris ofertats, amb el desglossament
següent:
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Import màxim
Preu sense IVA

31.015,00 €

IVA 21%

6.513,15 €

Preu del contracte

37.528,15 €

Preus unitaris:
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Tipus de PDF

Preu unitari per
document IVA exclòs

IVA

Preu total

C1

15,18€

3,19€

18,37€

C2

31,05€

6,52€

37,57€

C3

62,10€

13,04€

75,14€

C4

93,15€

19,56€

112,71€

C5

115,25€

24,20€

139,45€

C6

248,40€

52,16€

300,56€

C7

310,50€

65,21€

375,71€

C8

465,75€

97,81€

563,56€

Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2019 / 9030 / 920 / 22706/1 i número d'operació D-2019001457.
Quart. Publicar la resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació.
Cinquè. Notificar-ho a l'adjudicatari amb l'advertiment de què la formalització del contracte
es realitzarà amb la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació mitjançant sobre
electrònic al qual podrà accedir a través de la plataforma de contractació electrònica de la
Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea Coneixement i Qualitat.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
3. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ORGANITZACIÓ I
LLOGUER DE L'ESPAI PER A L'EXECUCIÓ DELS CONCERTS DEL PROGRAMA DELS
JOCS DEL MEDITERRANI.
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2018-0002063 de data 11 de juliol de 2018, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i
sense concurrència, del servei d’organització i lloguer de l’espai per a l’execució dels
concerts del programa dels Jocs del Mediterrani, amb un pressupost base de licitació de
47.873,35 euros (IVA inclòs). El contracte es va formalitzar el dia 31 de juliol de 2018.
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2. En data 21 de novembre de 2018, representants de la Diputació i de l'empresa
adjudicatària van signar l'Acta de recepció final en la que fan constar que els treballs
contractats estan lliurats i finalitzats d’acord amb les prescripcions establertes als plecs.
Atesa la naturalesa del contracte no es va establir termini de garantia.
3. En data 3 de desembre de 2018, la cap de secció de Cultura informa que s’ha liquidat en
la seva totalitat i per tant no resta cap obligació pendent amb el contractista.
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4. En data 24 de gener de 2019, la Intervenció General ha emès informe de conformitat de
fiscalització limitada prèvia a la liquidació del contracte.
Fonaments de dret
1. L'article 210.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
preveu la liquidació dels contractes.
2. La competència per a la liquidació del contracte correspon al president de la Diputació de
Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2015-002266 de 16 de juliol de
2015).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la liquidació del contracte del servei d’organització i lloguer de l’espai per a
l’execució dels concerts del programa dels Jocs del Mediterrani per un import de ZERO
EUROS (0,00 €).
Segon. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Tercer. Comunicar-ho a l'Àrea del SAC i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
4. APROVACIÓ DE LA 1A I ÚNICA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI EN
MATÈRIA DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS, SUBSCRIT AMB L'EMPRESA SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I
CONTROL AMBIENTAL, S.A. (SAHICASA).
De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2017-0002490 de data 22 d'agost de 2017, es va
adjudicar el contracte del servei en matèria de prevenció i control de la legionel·la a les
instal·lacions municipals, a l’empresa SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL
AMBIENTAL, S.A. (SAHICASA) (NIF A43651363), per un import màxim total de 75.128,90
euros (IVA inclòs) i pels preus unitaris ofertats.
El contracte es va formalitzar el dia 16 de febrer de 2018, per un termini de dotze (12)
mesos i amb possibilitat de pròrroga per (1) any més.
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2. En data 17 de desembre de 2018, la responsable del contracte informa favorablement la
1a i única pròrroga del contracte per un import de QUARANTA-QUATRE MIL CENT
CINQUANTA-TRES EUROS (44.153,00-€) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 1200-311-22706.
En l’expedient consta escrit de l’empresa SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL
AMBIENTAL, S.A. (SAHICASA) amb número de registre 1-2018-033592-1 manifestant el
seu interès en exercir la pròrroga del contracte.
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3. En data 29 de gener de 2019, la Secretària General informa favorablement sobre la 1a i
única pròrroga del contracte.
4. En data 31 de gener de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha intervingut de conformitat aquest expedient.
Fonaments de dret
1. L’article 23.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3
/2011 de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), preveu la possibilitat de prorrogar els
contractes.
2. La clàusula 7a del Plec de clàusules administratives particulars i l’apartat f) del quadre de
característiques del seu Annex 1 preveuen, respectivament, la durada del contracte i la
possibilitat de pròrrogues.
3. La competència per a l'aprovació d'aquesta pròrroga, correspon a la Junta de Govern,
d'acord amb la delegació de competències del President efectuada per decret de
Presidència núm. de registre 2015-002266, de data 16 de juliol de 2015.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la primera i única pròrroga del contracte servei en matèria de prevenció i
control de la legionel·la a les instal·lacions municipals, adjudicat a l’empresa SERVEIS
ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL AMBIENTAL, S.A. (SAHICASA) (NIF A43651363),
per un any més des del dia 16 de febrer de 2019 fins al 15 de febrer de 2020.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa d'aquesta pròrroga per un import màxim de
QUARANTA-QUATRE MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS (44.153,00-€) IVA inclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 1200-311-22706.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del Servei d’Assistència Municipal.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.

INTERVENCIÓ
5. APROVACIÓ DE COMPTES JUSTIFICATIUS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
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Fets
Vist els comptes justificatius de Bestreta de Caixa Fixa presentats segons les relacions
comptables que s'annexen, atès que han estat degudament conformades pel personal
autoritzat i es disposa de crèdit suficient per a la seva aplicació vigent al pressupost.
Fonaments de dret
Base 38 de les Bases d'Execució del Pressupost.
Articles 73 a 76 del RD/500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria pressupostària.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar els comptes justificatius de Bestretes de Caixa Fixa, essent l’import total de
2.423,41 EUROS (€) segons detall següent:
CORPORACIÓ ............................................................ 2.423,41 €
Núm. 0098 (EAD Tarragona)............................................. 337,85 €
Núm. 0099 (Protocol).................................................... 1.924,68 €
Núm. 0127 (ECM Tarragona)............................................ 160,88 €
2. Es procedeixi, per part de la Tresoreria, a la reposició dels fons en la respectiva caixa i
per l’import relacionat.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
6. RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS DE PAGAMENTS TRAMITATS D'ACORD AMB
LA BASE 37 D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST: PAGAMENTS AMB APLICACIÓ
DIFERIDA AL PRESSUPOST (DOMICILIATS DESEMBRE 2018).
De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1.- En el mes de desembre de 2018 s'han efectuat una sèrie de pagaments que d'acord
amb la Base 37 d'execució del pressupost cal aplicar a aquest.
2.- Els òrgans responsables dels diversos pagaments han aportat la documentació
justificativa necessària i, en el cas de factures, les han conformat.
3.- Un cop revisada la documentació justificativa s'ha emès l'Informe d'intervenció favorable
per tal d'aprovar les factures i els justificants de despesa.
Fonaments de dret
1.- Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-0190 de delegació de competències.
2.- Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement
d'obligacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019
que es relacionen i s’annexen, per un import total de 5.391,61 €, ja que es disposa de crèdit
suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
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Relació aprovació núm. 00066 (NPO's).............................. 1.346,43 €
Relació aprovació núm. 00147 - RF ................................. 1.539,43 €
Relaciò aprovació núm. 00148 - CGAP............................ 2.279,30 €
Relacio aprovació núm. 00149 - Desp Caixa...................
226,45 €
2. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 5.391,61 €.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
7. APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS
D'OBLIGACIONS (FACTURES).

DE

DESPESES

I

RECONEIXEMENT
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De conformitat amb la proposta d'Intervenció, la Junta de Govern per unanimitat
acorda el següent:
Fets
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen factures
conformades pels responsables dels departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades les factures i les relacions d’aprovació, s’ha emès l'informe
d'intervenció de conformitat per tal d’aprovar les factures i els justificants de despesa.
Fonaments de dret
1. Decret de data 23 de gener de 2019, núm. 2019-190 de delegació de competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el reconeixement d'obligacions.
3. Circular d’Intervenció núm. 2/2014 sobre la tramitació d’aprovació de justificants de
despeses, reconeixement d’obligacions i ordenació de pagament d’exercicis anteriors.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019
que es relacionen i s’annexen, per un import total de 86.992,59 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Presidència.............................................................. 2.806,63 €
Núm. 00107.................................................................. 229,41 €
Núm. 00097............................................................... 2.577,22 €
Serveis interns...................................................... 12.156,45 €
Núm. 00125............................................................... 3.914,78 €
Núm. 00093............................................................... 6.325,23 €
Núm. 00122............................................................... 1.916,44 €
Coneixement i Qualitat......................................... 48.993,10 €
Núm. 00104............................................................. 48.993,10 €
SAM.......................................................................... 1.024,39 €
Núm. 00109............................................................... 1.024,39 €

SAC......................................................................... 22.012,02 €
Núm. 00115............................................................... 1.545,87 €
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Núm. 00114.................................................................. 272,54 €
Núm. 00102............................................................. 10.397,41 €
Núm. 00094............................................................... 1.370,13 €
Núm. 00090............................................................... 4.162,24 €
Núm. 00091............................................................... 1.631,34 €
Núm. 00087............................................................... 2.632,49 €
2. Aprovar les factures procedents d’exercicis anteriors que es relacionen i s’annexen, amb
càrrec al pressupost de l'exercici 2019, per un import total de 16.677,12 €, ja que es
disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B194F493A3D545C49250449616103BA6 i data d'emissió 21/03/2019 a les 09:41:35

Presidència.............................................................. 1.835,35 €
Núm. 00096............................................................... 1.835,35 €
Serveis Interns...................................................... 10.590,87 €
Núm. 00121............................................................... 1.593,75 €
Núm. 00092............................................................... 6.232,71 €
Núm. 00123............................................................... 2.764,41 €
SAC........................................................................... 4.250,90 €
Núm. 00100............................................................... 3.277,92 €
Núm. 00088.................................................................... 79,86 €
Núm. 00103.................................................................. 893,12 €
3. Reconèixer les obligacions en favor dels tercers que consten a les relacions anteriors per
import total de 103.669,71 €.
4. Comunicar la present resolució a Tresoreria i a les unitats gestores corresponents.
Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.
TORN OBERT DE PARAULES (No es planteja cap consideració)

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió, jo la secretària dono fe.

DILIGÈNCIA: per fer constar que aquest document és una còpia de l’acta de la sessió de
Junta de Govern de 8 de febrer de 2019 convenientment anonimitzada, en compliment de
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la seva
publicació a la Seu electrònica d’aquesta Corporació.

Secretària general
Pilar Sanchez Peña
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