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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió

Núm. :  36/2019
Caràcter: ordinari
Data:  14 d’octubre de 2019
Horari: de 8.30  a  08.50
Lloc: Casa de la Vila

Assistents

Joan Manel Montfort i Guasch, alcalde accidental
Aureli Ruiz i Milà, regidor
Ramon Zaballa i Serra, regidor
Lourdes Sánchez López, regidora
Ricard Rafecas Ruiz, regidor

(sense vot)

Eduard Marcó i Alberti, secretari general
Antoni Peiret de Antonio, interventor general

S’ha excusat d’assistir-hi

Pere Regull i Riba, alcalde
Francisco Romero i Gamarra, regidor

Desenvolupament de la sessió

L’alcalde obre la sessió i el secretari llegeix l'esborrany de l'acta anterior, i S’ACORDA:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

A continuació s'adopten per unanimitat els acords següents:

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL      
DRETS SOCIALS

2. Exp. 93/2019/CNT
La Junta de Govern Local, en data 9 de setembre de 2019, va aprovar l’expedient de 
contractació del servei de traducció intercultural àrab/amazing, català/castellà per a 
l’atenció de serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, segons 
expedient 93/2019/CNT i el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques particulars que regeixen el contracte.
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En data 10 de setembre de 2019 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant d’aquest Ajuntament.

Finalitzat el termini de 15 dies naturals atorgats a les empreses licitadores per a la 
presentació d’ofertes, no s’ha presentat cap proposta per aquesta licitació.
 
La competència per a contractar el servei correspon a aquesta Junta de Govern Local, 
d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional segona  de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic i amb el decret de delegació d’atribucions de l’alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local, de 19 de juny de 2019.

S' ACORDA:

1. Declarar deserta la licitació per el servei de traducció intercultural àrab/amazing, 
català/castellà per a l’atenció de serveis socials bàsics de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, segons expedient 93/2019/CNT.

2. Notificar al servei d’intervenció i publicar-ho al perfil del contractant.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ EXTERIOR   
TURISME

3. Exp. 29/2019/CNT
Per Decret de l’Alcaldia de data 11 de juny de 2019 es va aprovar l’expedient de 
contractació pel servei de control, vigilància i seguretat durant els dies de muntatge, 
desmuntatge i celebració de la Fira del Gall 2019, la Festa del Xató 2020 i les Fires de 
Maig 2020 de Vilafranca del Penedès, segons expedient 29/2019/CNT.

El contracte es dividia en 2 lots. El Lot 1 pels serveis de controladors i auxiliars i el Lot 
2 pel servei de vigilants.

La Junta de Govern Local en sessió de data 15 de juliol de 2019 va acordar declarar 
deserta la licitació, pel que fa al Lot 2 en no haver-se presentat cap licitador, i reobrir 
el procediment de licitació del mateix.

Durant el termini establert per a la presentació de propostes es van presentar les 
següents:

 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA en data 22/08/2019 a les 12:16:24
 SEGURIDAD LEON 2018, SL en data 04/09/2019 a les 13:48:22

La mesa de contractació es va reunir en data 9 de setembre de 2019 per a procedir a 
al qualificació del sobre 1 i celebrar l’acte públic d’obertura i valoració del sobre 2, 
acordant proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte pel servei de 
control, vigilància i seguretat durant els dies de muntatge, desmuntatge i celebració 
de la Fira del Gall 2019, la Festa del Xató 2020 i les Fires de Maig de 2020 de 
Vilafranca del Penedès (LOT 2), d’acord amb el següent ordre de classificació:
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1.- SEGURIDAD LEON, SL 29,55 punts
2.- SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA 10,58 punts

Per resolució de data 16 de setembre de 2019 es va acordar classificar les propostes 
presentades a aquesta licitació i requerir a l’empresa SEGURIDAD LEON, SL per a 
què, en el termini màxim de 10 dies hàbils presentés, l’acreditació de la personalitat 
jurídica i capacitat d’obrar  de l’empresa, de la solvència econòmica i financera i 
tècnica i professional i d’haver constituït la garantia definitiva corresponent per import 
de 582,45 €.

En data 25 de setembre de 2019 l’empresa SEGURIDAD LEON, SL ha presentat la 
documentació requerida per Resolució de data 16 de setembre de 2019.

Vist el que disposen els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017 LCSP.

La competència per a contractar aquest servei correspon a aquesta Junta de Govern 
Local, d’acord amb l’apartat 1 de la disposició addicional segona  de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic i amb el decret de delegació d’atribucions de l’alcaldia a 
favor de la Junta de Govern Local, de 17 de juny de 2019.

En virtut dels anteriors antecedents s’ACORDA

Primer.- Adjudicar el Lot 2 del contracte pel servei de control, vigilància i seguretat 
durant els dies de muntatge, desmuntatge i celebració de la Fira del Gall 2019, la 
Festa del Xató 2020 i les Fires de Maig 2020 de Vilafranca del Penedès a favor de 
l’empresa SEGURIDAD LEON, SL per import total de 14.095,34 € IVA inclòs 
(11.649,04 € més 2.446,30 € corresponents a l’ IVA).

Segon.- Disposar la despesa per import de 6.576,25 € IVA inclòs (5.434,92 € més 
1.141,33 € corresponents a IVA), corresponent a la Fira del Gall 2019 amb càrrec a la 
partida pressupostària 5.43001.22699 del pressupost de la Corporació.

Preveure la despesa per import de 7.236,24 € IVA inclòs ( 5.980,36 € més 1.255,88 € 
corresponents a IVA) corresponent a les Fires de Maig 2020 i per import de 282,89 € 
IVA inclòs (233,79 € 49,10 € corresponents a IVA) corresponent a la Festa del Xató 
2020.

Tercer.- Nomenar com a responsable del contracte a la Sra. Rosa Figueras Mas, 
Directora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior.

Quart.- Notificar a SEGURIDAD LEON, SL que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 
següents a rebre la notificació de l’adjudicació, hauran de formalitzar el corresponent 
contracte administratiu.

Cinquè.-  Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.

Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic.
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4. PRECS I PREGUNTES
No s’ha efectuat cap petició.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual lliuro, com a secretari aquesta acta.

 Vist i plau l’Alcalde acctal.

http://www.vilafranca.cat/validacio
Eduard Marcó i Alberti

El secretari,

Joan Manel Montfort i Guasch
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