ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL

DATA:
LLOC:
HORARI:

15 d’octubre de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,45 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Pere Manuel Ferré Pujol, interventor acctal.

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 8 D’OCTUBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 8 d’octubre de 2012, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ ORDINÀRIA PER A L’EXERCICI DE
2012 AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT DEL CAMP DE TARRAGONA.
Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2007, va ésser
aprovada l’adhesió del municipi de Vila-seca al Consorci per a la gestió de la Televisió
Digital Terrestre del Camp de Tarragona.
Vist que el passat 29 de novembre el Consell plenari de l’esmentat consorci, aprovà el
pressupost i les aportacions ordinàries per a l’exercici de 2012 aplicables als Ens Locals
que formen part del Consorci, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’aportació ordinària de 18.536,55 € corresponent al 4t trimestre de
2012 al Consorci per a la gestió del TDT del Camp de Tarragona, en compliment del que
es preveu als Estatuts de l’esmentat consorci.
SEGON.- Aprovar el pagament de l’esmentada aportació, a càrrec de la partida
11.94200.46600 (RC-1782) del vigent pressupost.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest Decret a la gerència del Consorci i a la Intervenció
municipal de fons.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL ALS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI.
El programa municipal d’educació ambiental es pretén que segueixi el caràcter anual que
ha mantingut fins a l’actualitat, de forma que es garanteixi una continuïtat de les activitats
realitzades en cursos anteriors i impulsi l’educació ambiental al municipi amb la finalitat
de fer més eficaç la gestió ambiental, millorant la participació de la població en la
prevenció i resolució dels problemes ambientals i arribar a l’objectiu últim: la millora de la
qualitat de vida en base a un desenvolupament més sostenible.
Les activitats del programa d’aquest curs escolar 2012-2013 s’engloben en la campanya
“+Vila-neta, +civisme”, acció comunicativa, iniciada el setembre de 2012, amb els
següents objectius generals: promoure la millora contínua en la gestió i prevenció dels
residus municipals (especialment els especials i voluminosos), reforçar entre la ciutadania
comportaments i actituds cíviques a la via pública, i aconseguir una tinença responsable
d’animals de companyia.
Així doncs, el programa ambiental complementarà aquesta campanya difonent els
missatges sobre civisme a la població escolar. D’aquesta manera s’oferirà als alumnes de
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tots els cursos d’educació infantil, primària i secundària una única activitat amb el civisme
com a temàtica principal, englobant dinàmiques sobre residus, comportament, animals
domèstics, etc. L’activitat tindrà una durada de 1,5hores i inclourà una visita a la nova
deixalleria mòbil que s’instal·larà en diversos punts del nucli urbà de Vila-seca. Al
finalitzar la sessió es preveu lliurar, a cada alumne participant, un llapis o bolígraf (en
funció de si són alumnes de primària o de secundària) amb la imatge i lema de la
campanya.
Es resumeix, a continuació, el total d’activitats a realitzar a les escoles i instituts del
municipi, així com també el nombre de participants del programa educatiu
TOTAL CENTRES
9

TOTAL ACTIVITATS
137

TOTAL PARTICIPANTS
3.324

Pel desenvolupament i execució del programa d’educació ambiental pel curs 2012-2013,
s’ha sol·licitat pressupost a LIMONIUM SLU, per tractar-se d’una empresa del territori
especialitzada en aquest tipus d’acció educativa, per presentar una proposta d’activitats
que s’ajustava als requeriments fixats per l’Ajuntament i per ser, alhora, l’empresa
adjudicatària en anteriors ocasions d’activitats realitzades als centres escolars del
municipi, amb un resultat positiu pel que fa als objectius assolits i al grau de satisfacció
dels alumnes i del professorat dels centres.
Vist el pressupost presentat per LIMONIUM, SLU ascendeix 6.564,70€ (IVA no inclòs) +
584,80€ en concepte del 10% d’IVA (activitats escolars) + 150,50€ en concepte del 21%
d’IVA (material promocional) que fan un total de 7.300€ (IVA inclòs), considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2012.13.17200.21000 RC-24651 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels art. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a
l’art. 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a
l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural I
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa LIMONIUM SLU , el contracte menor de serveis per la
realització d’activitats d’educació ambiental als centres escolars del municipi, presentant
un pressupost per import de 6.564,70€ (IVA no inclòs) + 584,80€ en concepte del 10%
d’IVA (activitats escolars) + 150,50€ en concepte del 21% d’IVA (material promocional)
que fan un total de 7.300€ (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.300,00 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.17200.21000 RC-24651 del pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa LIMONIUM SLU, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I ESTUDI
DE SEGURETAT DE CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Vista la necessitat d’encarregar l’adjudicació de la redacció del projecte constructiu i l’estudi
de seguretat i salut de la construcció de 112 nínxols al Cementiri Municipal, de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat per la Sra. E. P. S., per import de 4.900,00 € sense IVA i
1.029,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 5.929,00 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2012.13.15000.61900 RC-24437 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a la Sra. E. P. S., el contracte menor de serveis per la redacció del
projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de 112 nínxols al Cementiri Municipal de
Vila-seca, presentant un pressupost per import de 4.900,00 € sense IVA i 1.029,00 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 5.929,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.929,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15000.61900 RC-24437 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a la Sra. E. P. S., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR PER FINALITZAT EL CONTRACTE AMB
L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA
DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL, AIXÍ COM INICIAR ELS TRÀMITS PER PROCEDIR A
UNA NOVA CONTRACTACIÓ D’AQUEST SERVEI.
Vist que mitjançant Acord de la Comissió de Govern de data 28 de juliol de 1997, aquest
Ajuntament de Vila-seca va adjudicar el contracte de conservació i manteniment de la
xarxa de clavegueram del terme municipal a la societat SAUR, SOCIEDAD DE
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ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, SA (actualment SOREA, SA), mitjançant
concurs públic obert.
Vist que l’apartat 1.4 del plec de clàusules administratives per la contractació i
manteniment de la xarxa de clavegueram estableix un termini del contracte d’una durada
de quinze anys comptadors des de la data en què es perfeccioni el contracte
administratiu mitjançant la seva signatura, que es va produir el dia 1 de setembre de
1997, i afegeix que si acabat el contracte no fos possible donar continuïtat a la prestació
del servei, el contractista resta obligat a prestar-lo durant el temps necessari.
Atès que l’article 279 del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, preveu, respecte l’execució del
contracte de gestió de serveis públics, que el contractista està obligat a organitzar i
prestar el servei amb estricta subjecció a les característiques establertes al contracte i
dins els terminis per ell assenyalats.
Atès la necessitat i conveniència de procedir a donar compliment als tràmits d’una nova
licitació del contracte esmentat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Donar per finalitzat el contracte signat el dia 1 de setembre de 1997 entre
l’Ajuntament de Vila-seca i la societat SAUR, SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTOS
URBANOS Y RURALES, SA (actualment SOREA, SA), per a la conservació i
manteniment de la xarxa de clavegueram del terme municipal, per haver acabat el
termini d’execució.
SEGON.- Iniciar els tràmits administratius que preveu el Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic,
per procedir a una nova contractació de la gestió del servei públic de conservació i
manteniment de la xarxa de clavegueram del terme municipal.
TERCER.- Prorrogar la prestació del servei per a la conservació i manteniment de la
xarxa de clavegueram del terme municipal per part de la societat SOREA SA fins que
conclogui el procés d’adjudicació i signatura del nou contracte.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
CORRESPONENT A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I ASSESSORIA
LABORAL DE L’AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 7 de gener
de 2008, es va adjudicar a l’empresa ACO-GEST i Associats, SL. (Gabinet Assessors), el
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contracte per a la prestació dels serveis de gestió i assessoria laborals de l’Ajuntament de
Vila-seca i dels seus Organismes Autònoms, per un període de vigència de dos anys,
prorrogables fins a dues anualitats més.
Atès que per a respondre del contracte administratiu signat el 3 de març de 2008
l’adjudicatària va constituir garantia definitiva de 1.040,00 euros, en metàl·lic efectiu de
conformitat amb la carta de pagament número d’operació 2008000002042 (Ref.
Intervenció 08.000325) i la carta de pagament número d’operació 2008000002043 (Ref.
Intervenció 08.000326).
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i que ha finalitzat el període de
garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a l’adjudicatari.
Vista la sol·licitud presentada 8 d’octubre de 2012 per l’empresa ACO-GEST i Associats,
SL. (Gabinet Assessors), sol·licitant la devolució de la garantia definitiva constituïda en
l’adjudicació del procediment esmentat.
Atès que la Disp. Transitòria primera del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix que els
expedients adjudicats amb anterioritat a la seva entrada en vigor es regiran en quan als
seus efectes, compliment i extinció per la normativa anterior
Atès el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en
relació amb el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, respecte a la devolució i cancel·lació de garanties.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Retornar a l’empresa ACO-GEST i Associats, SL. (Gabinet Assessors) la
quantitat de 1.040,00 euros, corresponent a la fiança definitiva dipositada en data 18-12008, per a respondre del contracte prestació dels serveis de gestió i assessoria laborals
de l’Ajuntament de Vila-seca i dels seus Organismes Autònoms.
SEGON.- Notificar el present acord a ACO-GEST i Associats, SL. (Gabinet Assessors) i a
la Intervenció Municipal.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I ASSESSORIA LABORAL DE L’AJUNTAMENT I
ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
Per acord del a Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2012 es va aprovar
l’expedient de contractació (Exp. Núm. 546/2012) i el Plec de clàusules econòmiques i
administratives per a l’adjudicació dels serveis de gestió i assessoria laboral de
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l’Ajuntament de Vila-seca i dels organismes autònoms administratius que en depenen, per
un període de dos anys, per procediment negociat sense publicitat. Així mateix es va
autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que amb data 14 de setembre de 2012 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta
realitzà una proposta d’adjudicació a l’empresa Aco-Gest i Associats, SL., la qual ha obtingut
la puntuació necessària en el procediment de licitació portat a l’efecte.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 17 de setembre de 2012 va acordar
classificar les proposicions presentades pels candidats atenent la proposta efectuada per la
Mesa de Contractació en data 14 de setembre de 2012.
Atès que de conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP, es va requerir a l’empresa AcoGest i Associats, SL.,, perquè com a licitador que va formular la millor oferta presentés la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva per import de 1.300,00
€,, així com que justifiqués que disposa dels mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o
adscriure en l’execució del contracte.
Atès que en data 8 d’octubre de 2012 l’empresa Aco-Gest i Associats, SL., va acreditar la
documentació exigida i constituir la garantia definitiva.
Vista la documentació que acompanya l’expedient de contractació i atès que en la seva
tramitació s’han seguit i observat els preceptes de la normativa pública de contractació
necessaris per l’adjudicació dels esmentats contractes, d’acord amb el que disposen l’art.
151 i següents i la disposició addicional segona del TRLCSP i el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta adjudicació.
A la vista de tot l’anterior, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i
Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a ACO-GEST I ASSOCIATS, SL. (NIF B43520527), la contractació dels serveis de gestió i assessoria laboral de l’Ajuntament de
Vila-seca i dels organismes autònoms administratius que en depenen, per un període de
dos anys, pel preu total anual de 26.000,00 €, l’IVA exclòs.
SEGON. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i citar al seu representant
perquè com a adjudicatari del procediment comparegui per a la formalització del contracte
en el termes de l’art. 156 del reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre. I a la
Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes oportuns.
TERCER. Facultar al Sr. Josep Poblet i Tous, Alcalde de l’Ajuntament, per a la signatura
del contracte.
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6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
CLUB NATACIÓ VILA-SECA, PER L’ANY 2012.
Vista la relació de justificants presentats pel Club Natació Vila-seca, corresponents a
justificat l’import de la subvenció ordinària de l’any 2012, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2012.
Vist l’informe de fiscalització 12-2012-495 favorable signat per l’Interventor municipal de
Fons, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Donar conformitat als justificants presentats pel Club Natació Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 10.214,39 €, com a justificants de la subvenció
concedida.
SEGON. Aprovar el seu pagament per un import de 10.200 € a càrrec d ela partida
2012.14.34100.48900 (ADO 201200024325) del pressupost municipal de 2012
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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