Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/31

La junta de govern local

Extraordinària
Motiu: «Per agenda de l'Alcaldia»

Data

6 / d’agost / 2019

Durada

Des de les 12:05 fins a les 12:21 hores

Lloc

Saló de plens

Presidida per

Guillermo Alsina Gilabert

Secretari

Maria del Mar Quintero Arnau

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
GRUP MUNICIPAL

NOM I COGNOMS

ASSISTEIX

ALCALDE (PSPV-PSOE)

Guillermo Alsina Gilabert

SÍ

PSPV-PSOE

Marc Albella Esteller

SÍ

PSPV-PSOE

Maria Cano Palomo

SÍ

PSPV-PSOE

José Chaler López

SÍ

PSPV-PSOE

Fernando Francisco Juan Boix

SÍ

PSPV-PSOE

María Begoña López Branchat

SÍ

TSV

Anna Maria Fibla Pauner

SÍ

TSV

Hugo Romero Ferrer

SÍ

SECRETARIA

Maria del Mar Quintero Arnau

SÍ

INTERVENTOR

Oscar J. Moreno Ayza

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Marc Albella Esteller ( 2 de 2 )
Alcalde en funcions
Data Signatura : 06/09/2019
HASH: 42866178bb3d3b9b2b09985bdd36cf54

Javier Lafuente Iniesta ( 1 de 2 )
Vicesecretari
Data Signatura : 06/09/2019
HASH: 6c5a33deb1a0fe54632b645358900b77

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de
data 26 i 30 de juliol 2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

No havent-se fet cap observació, s'aprova per unanimitat les esborranys de les actes de
les sessions de data 26 i 30 de juliol 2019.

2.- Expedient 6570/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 41.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda, Indústria i Ocupació de data 1 d'agost
de 2019:
”Dña. María Cano Palomo, Concejal de Hacienda y Empleo del Magnífico ayuntamiento
de Vinaròs

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

La Presidència pregunta als assistents si volen fer alguna observació a els esborranys de
les actes de les sessions anteriors de data 26 i 30 de juliol 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Se sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 26 i 30
de juliol de 2019, que prèviament s'ha distribuït a tots els membres juntament amb la
convocatòria i l'ordre del dia de la present sessió.

NOMBRE PROVEEDOR

NUM FRA

FECHA

IMPORTE

AUTOPISTAS AUMAR MARE NOSTRUM

5/19-a

27-may-19

44,89

AUTOPISTAS AUMAR MARE NOSTRUM

05/19-B

27-may-19

45,47

AUTOPISTAS AUMAR MARE NOSTRUM

2019

06-jun-19

18,00

CARREFOUR CENTROS COMERCIALES SA

1383067

21-jun-19

41,48

CARREFOUR CENTROS COMERCIALES SA

FBFN00030645

01-ene-19

66,73

CARREFOUR CENTROS COMERCIALES SA

382973

21-jun-19

124,07

CARREFOUR CENTROS COMERCIALES SA

383094

21-jun-19

110,01

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-B9M0-002644

01-feb-19

560,88

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-B9M0-025199

01-feb-19

118,10

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-B9M0-051196

01-feb-19

68,97

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-B9M0-112112

01-feb-19

40,87

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-B9M0-119894

01-feb-19

40,00

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-B9M0-233346

01-feb-19

23,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-B9M0-233347

01-feb-19

23,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-B9M0-233348

01-feb-19

23,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-B9M0-308649

01-feb-19

15,00
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Vista el conjunto de facturas domiciliadas nº 41por un importe total de que engloba la
siguiente relación:

01-mar-19

626,04

28-C9M0-024015

01-mar-19

119,86

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-C9M0-049977

01-mar-19

68,97

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-C9M0-090834

01-mar-19

47,49

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-C9M0-103346

01-mar-19

45,00

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-C9M0-223159

01-mar-19

25,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-C9M0-223160

01-mar-19

25,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-C9M0-223161

01-mar-19

25,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-C9M0-307126

01-mar-19

15,00

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-D9M0-004035

01-abr-19

406,68

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-D9M0-047419

01-abr-19

68,21

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-D9M0-114683

01-abr-19

41,87

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-D9M0-122071

01-abr-19

39,11

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-D9M0-122072

01-abr-19

39,11

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-D9M0-215992

01-abr-19

25,05

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-D9M0-227058

01-abr-19

23,87

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-D9M0-227059

01-abr-19

23,87

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-D9M0-345699

01-abr-19

9,11

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

28-F9M0-209139

01-jun-19

24,95
3062,96

Vista la conformidad dada en las facturas por los responsables de la
adquisición/contratación.
Visto el informe favorable de la Intervención municipal.
En aplicación de los decretos de delegación de competencias de fechas 24 DE JUNIO
DE 2019
A LA JUNTA DE GOBIERNO SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

28-C9M0-002196

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

SEGUNDO.- Autorizar y disponer gasto en su caso, reconocer la obligación y ordenar el
pago por los importes reseñados en las facturas a las mercantiles que figuran en las
mismas con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor por un
importe total de 3.062,96
TERCERO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención y a la Tesorería municipales a
los efectos oportunos."

3.- Expedient 3330/2019. Proposta per a aprovar la certificació final de data
26/07/2019 corresponent a les obres d’urbanització dels carrers Pagell i Gall.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l’informe-proposta emes conjuntament per l’arquitecte tècnic i el regidor
d’urbanisme en data 2 d’agost 2019.
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PRIMERO.- Aprobar el código de facturas n.º 41 segun la relación que figura en los
antecedentes

"Vista la certificación final de fecha 26/07/19 correspondiente a las obras de
Urbanización Calles Pagell i Gall Plan 135'18
Vista el acta de recepción de la obra de fecha 17/06/2019
Considerando que cumplidos los trámites legales y de acuerdo con el art. 243.1 de la
LCSP debe procederse a la aprobación de la certificación final de las obras objeto del
expediente y previo informe de la intervención de fondos

SEGUNDO.- Dar traslado de lo acordado a la Intervención Municipal."

4.- Expedient 6546/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO
ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl
o vol de la via pública per 2º trimestre 2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 30 de juliol de 2019:
"Vista la comunicaión efectuada por VIESGO ENERGIA SL de fecha 30/07/2019 , por la
que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al 2 TRIMESTRE 2019 se
practica la siguiente

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

PRIMERO.- Aprobar la certificación final de fecha 26/07/19 correspondiente a las obras
de Urbanización Calles Pagell i Gall Plan 135'18, expediente nº 9884/2018 cuyo importe
es a 0 € a favor de la mercantil GESTION DESARROLLO COORDINACION DE OBRAS
SL (GESDEYCO SL) CIF nº B12852992.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SE PROPONE LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
 Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo
de la vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió delegar
en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b)
El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
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PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de
Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo,
subsuelo o vuelo de la vía pública

39.260,43 €

1,50%

588,91 €

TOTAL

588,91 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser
ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el
lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria."

5.- Expedient 6541/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO
ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl
o vol de la via pública per 2º trimestre 2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de la proposta de la Tresoreria Municipal de data 31 de juliol de 2019:

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

Tribut

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del
suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
I) LEGISLACIÓN APLICABLE:
 Artículos 24 a 27 del Leal Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Artículos 101,102, 119 y 121 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General
Tributaria.
 Artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo
de la vía pública.
II) PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 se resolvió delegar
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"Vista la comunicaión efectuada por VIESGO ENERGIA SL de fecha 30/07/2019 , por la
que, en su calidad de sujeto pasivo tasa por ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de la
vía pública, comunica los ingresos brutos correspondientes al 2 TRIMESTRE 2019 se
practica la siguiente

en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguiente atribuciones: b)
El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por Resolución de
Alcaldía de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.f) y s) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tribut

Denominació

Base imposable

Tipus

Import

Taxa

Liquidación de la tasa por ocupación de suelo, subsuelo o
vuelo de la vía pública

1.145,11 €

1,50%

17,18 €

TOTAL

17,18 €

SEGUNDO. Notificar la presente resolución y requerir el pago al obligado tributario de la
cantidad señalada con expresión de los medios de impugnación que pueden ser
ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo para su interposición, y el
lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria."

6.- Expedient 6100/2019. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació de
la prestació dels serveis de supervisió i control del contracte de gestió de serveis
públics per a la neteja viaria del municipi de Vinaròs.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

PRIMERO. Aprobar la liquidación provisional de la tasa por la licencia de ocupación del
suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública con el siguiente detalle:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:

1.- Per Informe/proposta del servei de data 19 de juny de 2019 es proposa la contractació
de referència, quedant justificada la necessitat de la dita contractació a la vista de la
resolució per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2019 del contracte
que donava cobertura al mateix per haver sobrevingut en la contractista la condició de
regidora de l’Ajuntament de Vinaròs després de les eleccions municipals de maig de
2019, donant compliment així a l’establert a l’art. 28 de LCSP.
2.- Per Providència d’Alcaldia de data 11 de juliol de 2019, s’inicia expedient per a la
contractació esmentada.
3.- Consta a l’expedient Informe del servei de Medi Ambient de data 11 de juliol de 2019
en el que d’acord amb l’art. 116.4.f) LCSP i tractant-se la present contractació d’un
contracte de serveis, es justifica prèviament i de manera adequada la insuficiència de
mitjans.
4.- Consta a l’expedient Informe del servei de data 11 de juliol de 2019 en el que es
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A la vista de l’informe jurídic emes conjuntament pel la TAG de contractació i el
vicesecretari de l’Ajuntament de Vinaròs en data 19 de juliol 2019.

justifica, atès el disposat a l’art. 99.3 LCSP, la no divisió en lots de l’objecte del contracte.
5.- S’han incorporat a l’expedient els plecs de clàusules administratives particulars, així
com els plecs de prescripcions tècniques segons els quals es tramita un expedient de
contractació l’adjudicació del qual es proposa que siga per procediment obert, varis
criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
6.- Consta l’acreditació de l’existència de crèdit mitjançant retenció de crèdit amb número
d’operació comptable 201900028354, per import de 4840 € a càrrec de la partida nº
22799 629 indicant-se el següent concepte: «PER SUPERVISIO CONTRACTE NETEJA
VIARIA, DES DE SETEMBRE FINS DESEMBRE (14520:12x4) EXP 6010/2019”

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes
en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una
obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el
servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos.”
II. La legislació aplicable als contractes de serveis ve regulada pels arts. 308 a 313 de la
LCSP.
III. Considerant el valor estimat del contracte es tracta d'un contracte no subjecte a
regulació harmonitzada ja que no supera els 221.000€ (art. 22 LCSP i disposició
addicional 11 de la LCSP) d’acord amb els nous llindars acordats per l’Orde
HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la que es publiquen els límits dels distints tipus
de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de
2018.
Al tractar-se d’un contracte de serveis la classificació no és obligatòria (art. 77.1.b de la
LCSP).
IV.- Estem davant d’un expediente ordinari d’un contracte de naturalesa administrativa,
l’adjudicació del qual es pretén per procediment obert i al que li és d’aplicació els articles
116 i 117 de la LCSP en quan a la preparació de l’expedient i en quan al procediment
d’adjudicació haurà d’estar-se al disposat als art. 156 a 158 de la LCSP, relatiu al
procediment obert.
Tot i això la tramitació serà amb caràcter d’urgent, justificant la urgència en la necessitat
de poder disposar d’aquest responsable el més aviat possible donada la dificultat de
control del contracte de gestió del servei públic de neteja viària i la manca de personal
municipal que pugue realitzar aquestes funcions, havent-se resolt per acord d ela Junta
de Govern Local de data 5 de juliol de 2019 l’anterior contracte subscrit en data 1 d’abril
de 2019 amb l’anterior adjudicatària del mateix donada la sobrevinguda circumstància de
l’adquisició de la condició de regidor de la citada contractista, resultant incompatible
aquesta circumstància amb la permanència en la seua condició de contractista.

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

“Artículo 17. Contrato de servicios.
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I. L’art. 17 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP)
regula els contractes de servei:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FONAMENTS DE DRET

V.- La disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP indica que l’aprovació de
l’expedient de contractació anirà precedida de l’informe jurídic del secretari o, en el seu
cas, de l’òrgan que tinga atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la Corporació.
VI.- La competència per a l’aprovació li correspon a la Junta de Govern Local, a l'empara
de la disposició addicional segona de la LCSP i el Decret de delegació de competències
de l'Alcalde, de data 24 de juny de 2019.

La resolució a adoptar, amb el previ informe de la Intervenció de Fons, serà la següent:
1. Aprovar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de supervisió
i control del contracte de gestió de serveis públics per a la neteja viaria del
municipi de Vinaròs (Exp. 6100/2019-gen. 22/19) el qual disposa la tramitació de
l'expedient per procediment obert, varis criteris d’adjudicació d’acord amb l’art.
145.4 LCSP, no subjecte a regulació harmonitzada i tramitació urgent.
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques.
3. Autoritzar la despesa corresponent a aquest contracte per import de 14.520 € (IVA

inclòs) amb càrrec al pressupost municipal.

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

VIII.- A l’expedient de contractació figuren els documents necessaris a que fa referència
l’article 116 LCSP i que s’enumeren en l’antecedent d’este informe, així com el certificat
de l’existència de crèdit, al que se sumarà l’informe de intervenció de fiscalització de la
despesa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

VII.- S’ha donat compliment també al disposat en la Llei 18/2018 de 13 de juliol de la
Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, incloent als plecs de clàusules
administratives particulars clàusules de responsabilitat social i transparència en la
contractació pública d’acord amb el disposat a l’art. 13 de la citada llei.

5. Publicar la resolució que s’adopte al perfil de contractant d’acord amb l’establert a
l’art. 63.3.a) LCSP."

7.- Expedient 6099/2019. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació de
la prestació dels serveis de supervisió i control del contracte de gestió de serveis
públics per a la recollida i transport de residus urbans o municipals del municipi de
Vinaròs.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de l’informe jurídic emes conjuntament pel la TAG de contractació i el
vicesecretari de l’Ajuntament de Vinaròs en data 19 de juliol 2019.
"En relació amb la tramitació de l’expedient relatiu a la contractació de la prestació dels
serveis de supervisió i control del contracte de gestió de serveis públics per a la recollida i
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4. Obrir procediment d’adjudicació al respecte, previ anunci al Perfil de contractant
de l'Ajuntament de Vinaròs.

transport de residus urbans o municipals del municipi de Vinaròs (Exp. 6099/2019-gen.
21/19), informo:
1.- Per Informe/proposta del servei de data 19 de juny de 2019 es proposa la contractació
de referència, quedant justificada la necessitat de la dita contractació a la vista de la
resolució per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2019 del contracte
que donava cobertura al mateix per haver sobrevingut en la contractista la condició de
regidora de l’Ajuntament de Vinaròs després de les eleccions municipals de maig de
2019, donant compliment així a l’establert a l’art. 28 de LCSP

4.- Consta a l’expedient Informe del servei de data 11 de juliol de 2019 en el que es
justifica, atès el disposat a l’art. 99.3 LCSP, la no divisió en lots de l’objecte del contracte.
5.- S’han incorporat a l’expedient els plecs de clàusules administratives particulars, així
com els plecs de prescripcions tècniques segons els quals es tramita un expedient de
contractació l’adjudicació del qual es proposa que siga per procediment obert, varis
criteris d’adjudicació i tramitació urgent.
6.- Consta l’acreditació de l’existència de crèdit mitjançant retenció de crèdit amb número
d’operació comptable 201900028353, per import de 4840 € a càrrec de la partida nº
22799 629 indicant-se el següent concepte: «PER LA SUPERVISIO CONTRACTE RSU
DES DE SETEMBRE FINS DESEMBRE (14520:12x4) EXP 6099/2019”
FONAMENTS DE DRET

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

3.- Consta a l’expedient Memòria justificativa de la necessitat de contractar, així com
Informe del servei de Medi Ambient de data 11 de juliol de 2019 en el que d’acord amb
l’art. 116.4.f) LCSP i tractant-se la present contractació d’un contracte de serveis, es
justifica prèviament i de manera adequada la insuficiència de mitjans.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- Per Providència d’Alcaldia de data 11 de juliol de 2019, s’inicia expedient per a la
contractació esmentada.

“Artículo 17. Contrato de servicios.
Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes
en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una
obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el
servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos.”
II. La legislació aplicable als contractes de serveis ve regulada pels arts. 308 a 313 de la
LCSP.
III. Considerant el valor estimat del contracte es tracta d'un contracte no subjecte a
regulació harmonitzada ja que no supera els 221.000€ (art. 22 LCSP i disposició
addicional 11 de la LCSP) d’acord amb els nous llindars acordats per l’Orde
HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la que es publiquen els límits dels distints tipus
de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de
2018.
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I. L’art. 17 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP)
regula els contractes de servei:

Al tractar-se d’un contracte de serveis la classificació no és obligatòria (art. 77.1.b de la
LCSP).

V.- La disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP indica que l’aprovació de
l’expedient de contractació anirà precedida de l’informe jurídic del secretari o, en el seu
cas, de l’òrgan que tinga atribuïda la funció d’assessorament jurídic de la Corporació.
VI.- La competència per a l’aprovació li correspon a la Junta de Govern Local, a l'empara
de la disposició addicional segona de la LCSP i el Decret de delegació de competències
de l'Alcalde, de data 24 de juny de 2019.
VII.- S’ha donat compliment també al disposat en la Llei 18/2018 de 13 de juliol de la
Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, incloent als plecs de clàusules
administratives particulars clàusules de responsabilitat social i transparència en la
contractació pública d’acord amb el disposat a l’art. 13 de la citada llei.

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

Tot i això la tramitació serà amb caràcter d’urgent, justificant la urgència en la necessitat
de poder disposar d’aquest responsable el més aviat possible donada la dificultat de
control del contracte de gestió del servei públic de recollida y transport de residus urbans i
la manca de personal municipal que pugue realitzar aquestes funcions, havent-se resolt
per acord d ela Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2019 l’anterior contracte
subscrit en data 1 d’abril de 2019 amb l’anterior adjudicatària del mateix donada la
sobrevinguda circumstància de l’adquisició de la condició de regidor de la citada
contractista, resultant incompatible aquesta circumstància amb la permanència en la seua
condició de contractista.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

IV.- Estem davant d’un expediente ordinari d’un contracte de naturalesa administrativa,
l’adjudicació del qual es pretén per procediment obert i al que li és d’aplicació els articles
116 i 117 de la LCSP en quan a la preparació de l’expedient i en quan al procediment
d’adjudicació haurà d’estar-se al disposat als art. 156 a 158 de la LCSP, relatiu al
procediment obert.

La resolució a adoptar, amb el previ informe de la Intervenció de Fons, serà la següent:
1. Aprovar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de supervisió
i control del contracte de gestió de serveis públics per a la recollida i transport de
residus urbans o municipals del municipi de Vinaròs (Exp. 6099/2019-gen. 21/19)
el qual disposa la tramitació de l'expedient per procediment obert, varis criteris
d’adjudicació d’acord amb l’art. 145.4 LCSP, no subjecte a regulació harmonitzada
i tramitació urgent.
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques.
3. Autoritzar la despesa corresponent a aquest contracte per import de 14.520 € (IVA

inclòs) amb càrrec al pressupost municipal.
4. Obrir procediment d’adjudicació al respecte, previ anunci al Perfil de contractant
de l'Ajuntament de Vinaròs.
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VIII.- A l’expedient de contractació figuren els documents necessaris a que fa referència
l’article 116 LCSP i que s’enumeren en l’antecedent d’este informe, així com el certificat
de l’existència de crèdit, al que se sumarà l’informe de intervenció de fiscalització de la
despesa.

5. Publicar la resolució que s’adopte al perfil de contractant d’acord amb l’establert a
l’art. 63.3.a) LCSP."

8.- Expedient 11138/2018. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu de
subministrament i posada en marxa d’una plataforma de seguretat perimetral a
l’empresa ASAC COMUNICACIONES SL.

"En relació amb la contractació del subministrament i posada en marxa d’una plataforma
de seguretat perimetral, cofinançat pel fons europeu de desenvolupament regional en el
marc del Programa Operatiu de Creixement sostenible 2014-2020 (Exp. 11138/2018),
INFORMO el següent:
ANTECEDENTS DE FET
1. L'Ajuntament de Vinaròs per Junta de Govern Local, de data 3 de juny de 2019, va
aprovar l'expedient per a la contractació del servei de referència per procediment obert i
tramitació anticipada, i va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
condicions tècniques.
2.- L'anunci de licitació es va publicar en el perfil de contractant, de data 06 de juny de
2019. El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el 20 de juny de 2019 i es van
certificar les ofertes presentades, que consten com a tal en l'expedient i que són
únicament la d’Asac Comunicaciones S.L.
3.- En data 5 de juliol de 2019, la Mesa de Contractació va proposar adjudicar el
contracte a la mercantil ASAC COMUNICACIONES SL de conformitat amb els plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques, a l'oferta presentada, per un preu de
28.400,00€ (IVA exclòs), prèvia presentació pel proposat adjudicatari de la documentació
justificativa de les circumstancies a que es refereix l’art. 140.1. a) a c), de trobar-se al
corrent de l'acompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com
constituir garantia definitiva del 5 per cent del preu d'adjudicació.
4.- Es va requerir al licitador que va presentar l'oferta més avantatjosa per a presentar la
documentació esmentada, de conformitat amb el disposat en la clàusula 9,10 i 16 del
PCAP i constituir garantia definitiva.
El proposat com adjudicatari va presentar la documentació dins de termini, havent-se
qualificat la mateixa com a correcta per Informe de la TAG de Governació de data 9 de
juliol de 2019, aprovat per la Mesa de contractació en reunió de data 10 de juliol de 2019.
FONAMENTS DE DRET
I. Art. 25, 16 i 298 a 307 LCSP
II. Art. 156 a 158 de la LCSP
III. Val a dir que la tramitació de l’expedient es va fer amb caràcter d’anticipada, ja que la
present contractació era objecte de cofinançament dins de l’Estratègia DUSI de l’Àrea
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A la vista de l’informe jurídic emes pel la TAG de contractació de l’Ajuntament de Vinaròs
en data 26 de juliol 2019.

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Urbana Benicarló-Vinaròs que contempla entre els diferents Objectius Temàtics i Línies
d’Actuació, l’Objectiu Temàtic 2. Millorar l’ús i qualitat de les tecnologies de la informació i
de la comunicació i l’accés a les mateixes /Línia d’Actuació 2.1. Desenvolupament de
ferramentes SIG per a la gestió de serveis urbans (Smarts Cities) i accions
d’alfabetització digital.

IV. La competència per a l’adjudicació del contracte li correspon a la Junta de Govern
Local, a l’empara de la disposició addicional segona de la LCSP i el Decret de delegació
de competències de l’Alcalde de data 24 de juny de 2019.
Atès l’exposat es PROPOSA L’ADOPCIÓ a la JUNTA DE GOVERN LOCAL del següent
ACORD, previ informe de la Intervenció de Fons:
1) Adjudicar el contracte administratiu de subministrament i posada en marxa d’una
plataforma de seguretat perimetral, cofinançat pel fons europeu de desenvolupament
regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement sostenible 2014-2020 (Exp.
11138/2018) a l’empresa ASAC COMUNICACIONES S.L. amb CIF B33490426, per un
preu de 28.400€ (IVA exclòs), per ser la millor i única oferta presentada.
2) Comprometre despesa per import de 34.364,00€ (IVA inclòs).
3) Nomenar responsable del contracte, amb les atribucions que li atorga l’art. 62 de la
LCSP i la clàusula 27 del PCAP, al Sr. César Mones Valanzuela, enginyer informàtic.
4) Notificar a l'empresa adjudicatària amb indicació de que el termini per a formalitzar el
contracte serà el disposat a l’art. 153.3 LCSP, amb indicació dels recursos procedents.
5) Comunicar a la Intervenció i Tresoreria Municipal.
6) Publicar l'adjudicació en el Perfil de Contractant.
7) Formalitzar el contracte amb la dita empresa dins dels terminis previstos per l'art. 153
LCSP .
8) Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

Cal exposar que en data 10 de juliol de 2019 l’OIG ha realitzat l’anàlisi de l’operació
«Vinaròs ciudad inteligente» i ha admès la mateixa, pel que ja es pot habilitar crèdit per al
finançament del contracte de referència. No obstant això val a dir que l’Ajuntament de
Vinaròs ja tenia pressupostada la dita despesa raó per la que únicament calia la validació
de l’OIG per a que el crèdit pressupostat fos disponible, el que s’acredita amb el RC que
s’ha incorporat a l’expedient amb nº d’operació 201900029595.
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En el moment d’aprovar l’expedient l’operació estava pendent de validació per part de
l’OIG, pel que d’acord amb el manual de procediments no es podia habilitar crèdit per a
l’execució de l’operació, el que justificava la tramitació anticipada de l’expedient de
contractació, i la submissió de l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva de
l’efectiva consolidació dels recursos que havien de finançar-lo.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per Decret de data 18 de desembre de 2018 atorgat pel Sr. Ildefonso Añó Lores, Regidor
delegat de la Unitat de Gestió de l’EDUSI es va resoldre atorgar l’ajuda sol·licitada per a
portar a terme les operacions detallades en l’expressió d’interès presentada “Vinaròs
ciudad inteligente (LA 2.1) (n.5/18)”, estan inclós el present contracte dins de la dita
operació.

Públic, de conformitat amb el que disposa l'article 346 LCSP."

B) ACTIVITAT DE CONTROL

9.- Dació de compte de diversos assumptes.

Número: 2019-0033 Data: 06/09/2019

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Donar compte 2.- Expedient 6564/2019. Es dóna compte de l’informe favorable emés per
la TAG municipal d’Infraestructures de data 2 d’agost de 2019, a l’expedient de tràmit del
Servei Territorial d’Urbanisme de Castelló d'audiència als Municipis confrontats per la
sol·licitud de declaració d'interès comunitari a instancia d’Elena Caldes relatiu a activitat
esportiva de Tenis en Benicarló. A la vista de l’anterior, la Junta de Govern queda
assabentada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Donar compte 1.- Per part de l’Alcaldia es proposa la celebració de la propera sessió
ordinària de la Junta de Govern per dimarts 13 d’agost 2019. A la vista de l’anterior, la
Junta de Govern, per unanimitat, acorda aprovar la proposta.

