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ASSUMPTE: Rectificació de l’errada material en l’adjudicació del Serveis bancaris per al
cobrament dels tributs Municipals

1.- ANTECEDENTS
Per decret de la tinenta d’alcalde i consellera delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Contractació, de data 10 de març de 2022, es va adjudicar a l’empresa
BANCO DE SABADELL amb CIF A08000143, a l’empresa CAIXABANK SA amb CIF
A08663619 i a l’empresa BANCO SANTANDER amb CIF A39000013, el lot 1
corresponent a la gestió de rebuts domiciliats Q19 del contracte de serveis bancaris per
al cobrament dels tributs municipals.
Als punts primer, segon i tercer de la part resolutiva s’adjudicava a les empreses a dalt
indicades el lot 1 corresponent a la gestió de rebuts domiciliats Q19 pels preus unitaris
següents:
- BANCO SABADELL per un preu unitari de 0,10 €/rebut, més 0,021 €/rebut en
concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 0,121 €/rebut amb un màxim de 48.012,80
€.
- CAIXABANK per un preu unitari de 0,16 €/rebut, més 0,0336 €/rebut en concepte del
21% d’IVA, que fa un total de 0,1936 €/rebut amb un màxim de 48.012,80 €.
- BANCO SANTANDER per un preu unitari de 0,16 €/rebut, més 0,0336 €/rebut en
concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 0,1936 €/rebut, amb un màxim de
48.012,80 €, pels 2 anys de durada del contracte.
Donat que l’import total màxim a facturar del lot 1 és de 48.012,80 € i la redacció dels
punts esmentats de la part resolutiva del decret d’adjudicació pot donar lloc a confusió
en relació a dit import màxim, cal corregir l’errada material detectada.
2.- FONAMENTS DE DRET
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, preveu que les administracions públiques poden rectificar
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, rectificar els errors materials,
de fet o aritmètics existents als seus actes.
L’òrgan competent per a l’adopció d’aquesta resolució és l’Alcaldia, d’acord amb les
competències que li atorga la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic. Aquesta competència ha estat delegada per
decret de l’Alcaldia de l’1 de juliol de 2021 en la tinenta d’alcalde i consellera delegada
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Contractació.
Per tot l'anterior, RESOLC:
PRIMER.- Rectificar l’errada material detectada en el punts primer, segon i tercer de la
part resolutiva del decret de la tinenta d’alcalde i consellera delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Contractació, de data 10 de març de 2022, on es va
adjudicar a l’empresa BANCO DE SABADELL amb CIF A08000143, a l’empresa
CAIXABANK SA amb CIF A08663619 i a l’empresa BANCO SANTANDER amb CIF
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A39000013, el lot 1 corresponent a la gestió de rebuts domiciliats Q19 del contracte de
serveis bancaris per al cobrament dels tributs municipals.
On diu:
“Primer.- Adjudicar a l'empresa BANCO DE SABADELL, amb CIF A08000143, el Lot 1:
Gestió de rebuts domiciliats Q19 per un preu unitari de 0,10€/rebut , més 0,021 €/rebut
en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de 0,121€/rebut amb un màxim de 48.012,80
€, pels 2 anys de durada del contracte.
Segon.- Adjudicar a l'empresa CAIXABANK SA, amb CIF A08663619, el Lot 1: Gestió
de rebuts domiciliats Q19, per un preu unitari de 0,16€/rebut, més 0,0336€/rebut en
concepte del 21% d’IVA que fa un total de 0,1936€/rebut amb un màxim de 48.012,80€,
pels 2 anys de durada del contracte.
Tercer.- Adjudicar a l'empresa BANCO DE SANTANDER, amb CIF A39000013, el Lot
1: Gestió de rebuts domiciliats Q19 per un preu unitari de 0,16€/rebut, més
0,0336€/rebut en concepte del 21% d’IVA que fa un total de 0,1936€/rebut amb un
màxim de 48.012,80€, pels 2 anys de durada del contracte.”
Ha de dir:
“Primer.- Adjudicar a l'empresa BANCO DE SANTANDER, amb CIF A39000013, el Lot
1: Gestió de rebuts domiciliats Q19, corresponents als rebuts periòdics de clients propis,
per un preu unitari de 0,16€/rebut, més 0,0336€/rebut en concepte del 21% d’IVA que fa
un total de 0,1936€/rebut pels 2 anys de durada del contracte.
Segon.- Adjudicar a l'empresa CAIXABANK SA, amb CIF A08663619, el Lot 1: Gestió
de rebuts domiciliats Q19, corresponents als rebuts periòdics de clients propis, per un
preu unitari de 0,16€/rebut, més 0,0336€/rebut en concepte del 21% d’IVA, que fa un
total de 0,1936€/rebut pels 2 anys de durada del contracte.
Tercer.- Adjudicar a l'empresa BANCO DE SABADELL, amb CIF A08000143, el Lot 1:
Gestió de rebuts domiciliats Q19, corresponents als rebuts periòdics de clients propis i
clients aliens a BANCO DE SANTANDER i CAIXABANK SA, per un preu unitari de
0,10€/rebut, més 0,021 €/rebut en concepte del 21% d’IVA, que fa un total de
0,121€/rebut pels 2 anys de durada del contracte.
Quart.- L’import total màxim que es podrà facturar en aquest lot serà 48.012,80 €.”
SEGON.- Comunicar la present resolució al departament de Tresoreria i al Cap de servei
de planificació econòmica i financera, responsable del contracte.
TERCER.- Notificar electrònicament aquesta resolució a les empreses adjudicatàries
perquè tingui efectes, amb l’advertiment que aquest acte és de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i no és procedent la interposició de cap mena de recurs en contra.
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D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment resol i signa la tinenta d'alcalde
coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, a Tarragona, a la data de la
signatura electrònica.
La tinenta d’alcalde delegada
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