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

DATA:
LLOC:
HORARI:

12 de desembre de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.20 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

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 4 DE DESEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 4 de desembre de 2017,
que és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A LES
QUOTES DE LES LLICÈNCIES D’OBRES MENORS DINS DEL CONVENI SUBSCRIT

1

AMB L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUÍMICA DE TARRAGONA PER A L’EXERCICI
2017.
Vist el Conveni subscrit entre l’Ajuntament i l’Associació Empresarial Química de Tarragona,
aprovat per l’Ajuntament Ple de 30-05-1986, on es proposa una quota global anual
compensatòria de les llicències d’obra menor, que es puguin realitzar dintre de les diferents
indústries químiques ubicades en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 04-12-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-819 de la Intervenció General de data 04-122017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les liquidacions de la quota global anual compensatòria de les llicències
d’obra menor, que es puguin realitzar dintre de les diferents indústries químiques,
corresponents a l’exercici de 2017, amb la següent distribució:
SUBJECTE PASSIU
ERCROS, SA (VIL-2)
ERCROS, SA (VIL-1)
COVESTRO, SL
MESSER IBERICA DE GASES, SA
CLARIANT IBERICA PRODUCCION, SA
REPSOL YPF
IMPORT TOTAL

LIQUIDACIO
801869
801870
801871
801872
801873
801874

IMPORT
5.737 €
3.869 €
3.603 €
2.450 €
3.104 €
3.603 €
22.366 €

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a les indústries químiques interessades, i a la
Intervenció Municipal de Fons.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’UTLITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2017.

A) Vistes les declaracions presentades per VIESGO ENERGIA SL (Registre d’entrada núm.
7793 i 8184, de 02-11-2017 i 20-11-2017, respectivament) on comunica, d’acord amb el
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, els ingressos bruts corresponents al tercer trimestre de 2017.
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D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 27-11-2017 l’empresa
VIESGO ENERGIA SL ha ingressat l’import de 83,27 €.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-738 de la Intervenció General de data 27-112017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 801817 corresponent a la taxa per utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de 83,27€ a
nom de VIESGO ENERGIA SL, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Acceptar l’ingrés a compte efectuat per l’empresa a dalt esmentada.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.

B) Vista la declaració presentada per SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SAU
(Registre d’entrada núm. 8185, de 20-11-2017) on comunica, d’acord amb el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els
ingressos bruts corresponents al tercer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-740 de la Intervenció General de data 22-112017.
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En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 801818 corresponent a la taxa per utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de 500,83€
a nom de SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SAU, com a empresa
subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a SONATRACH GAS
COMERCIALIZADORA SAU, junt amb la liquidació corresponent.
C) Vista la declaració presentada per VODAFONE ESPAÑA SAU (Registre d’entrada núm.
8158, de 17-11-2017) on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al tercer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-744 de la Intervenció General de data 23-112017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 801821 corresponent a la taxa per utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de 93,42€
a nom de VODAFONE ESPAÑA SAU, com a empresa subministradora de serveis públics.
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SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a VODAFONE ESPAÑA
SAU, junt amb la liquidació corresponent.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE DIVERSOS PREUS PÚBLICS PEL
SERVEI DE CASAL D’ESTIU INFANTIL MEGAESTIU 2017.
Vistos els informes de l’Àrea de Joventut on s’informa que diversos usuaris del servei han
sol·licitat la devolució del preu públic abonat pel servei de casal d’estiu infantil Megaestiu
2017 per diversos motius.
Vist que es van realitzar les autoliquidacions a sota relacionades per la inscripció al casal
d’estiu infantil Megaestiu 2017 i que s’ha comprovat que es troben totes pagades a
l’entitat bancària.
D’acord amb allò que s’estableix en l’Ordenança Fiscal General de gestió, recaptació i
inspecció de l’Ajuntament de Vila-seca, en la secció primera de preus públics, en el seu
article 57.2 on exposa el següent:
“Quan per causes no imputables a l’obligat pagament del preu, el servei o l’activitat no es presti o
desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent. Quan per circumstàncies excepcionals
alienes a la voluntat de l’interessat documentalment justificades, l’impedeixin assistir a l’activitat,
existirà el dret de devolució de l’import corresponent sempre que es preavís com a màxim el dia
abans de l’inici de l’activitat”.

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-773 de la Intervenció General de data 27-112017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la devolució dels imports indicats en el quadre adjunt corresponents a les
inscripcions al casal d’estiu infantil Megaestiu 2017 als contribuents següents:
AUTOLIQUIDACIO

IMPORT

A. G. L.

CONTRIBUENT

772907

30€

M. C. M.

793622

TOTAL

6,20€
36,20€

SEGON.- Denegar la devolució dels imports indicats en el quadre adjunt corresponents a les
inscripcions al casal d’estiu infantil Megaestiu 2017 als contribuents següents, per no

5

justificar documentalment les circumstàncies excepcionals alienes a la voluntat de
l’interessat:
CONTRIBUENT

AUTOLIQUIDACIO

IMPORT

R. P. C.

793649

60€

M. V. B.

793549

150€

C.M. G.

772908

61€

M. M.S. F.

772976

60€

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, a la Intervenció municipal de fons.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LAR I DATAR UN REBUT DE LA TAXA DEL
MERCAT D’ENCANTS DE LA PINEDA DE L’EXERCICI 2017.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. P. C.(Registre d’entrada núm. 53041, de 06-072017) en el qual demana donar-se de baixa com a titular de la parada núm. 141 de 6
metres del mercat d’encants de la Pineda.
Atès que en data 15-05-17 la Junta de Govern Local va aprovar el padró corresponent a
la taxa del Mercat d’encants de la Pineda, i que es va fer el càrrec a BASE-Gestió
d’ingressos per a que s’emetessin els rebuts.
Atès l’informe emès per la Policia Local de 17-10-2017 que posa de manifest que el Sr. P.
no ha realitzat l’activitat durant aquest exercici i donat que s’ha comprovat per la
tresoreria que els dos rebuts que s’indiquen més avall es troben pendents de cobrament
en fase executiva.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-755 de la Intervenció General de data 24-112017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE- Gestió d’ingressos els següents rebuts relacionats
a continuació, a nom del Sr. J. P. C.:
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CLAU DE COBRAMENT

CONCEPTE

43-173-734-2017-01-0772281

1ª FRACCIO MERCAT ENCANTS

300,60€

43-173-734-2017-02-0772281

2ª FRACCIO MERCAT ENCANTS

300.60€

TOTAL

IMPORT PRINCIPAL

601,20€

SEGON.- Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.

Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.

Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada corresponent als
treballs de reforma de l’edifici entre mitgeres destinat a Centre Cívic a la Plana.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació de la
memòria valorada.
Vistos els informes tècnic i jurídic i l’informe de conformitat de la prefectura del servei de
data 17 de novembre de 2017.
Vista la diligència d’Intervenció notificada en data 29 de novembre de 2017, indicant que
el tràmit consistent en l’aprovació de la memòria valorada no suposa una repercussió en
els pressupostos municipals.
En virtut del decret de l’alcaldia de 20 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases del règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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ÚNIC. Aprovar la memòria valorada corresponent als treballs de reforma de l’edifici entre
mitgeres destinat a Centre Cívic a la Plana, amb un pressupost de 90.163,40 € INVA
inclòs.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ADEQUACIÓ I RENOVACIÓ DE LA ZONA DE BANYS DEL MERCAT MUNICIPAL.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per l’adequació i renovació de la zona de banys el Mercat Municipal de Vila-seca, ja que
es troben en mal estat.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost per a la realització d’aquest servei, essent correcta la
proposta presentada per Comsa Service Facility Management SAU amb NIF A60.470.127 per un import de 20.029,61 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4 de desembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 4 de desembre de
2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor d’obres d’adequació i renovació de
la zona de banys del Mercat Municipal de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Comsa Service Facility SAU amb NIF A-60.470.127 el
contracte d’obres d’adequació i renovació de la zona de banys del Mercat Municipal de
Vila-seca per un import de 20.029,61 € més 4.206,22 € en concepte del 21% d’IVA, la
qual cosa fa un total de 24.235,83 €, per considerar correcta la proposta formulada.
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TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15220.63900 ADRC29144 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
D’ESPORTS DE LA PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a la redacció del projecte d’ampliació del pavelló municipal d’esports de La Pineda,
donat que les dimensions i característiques de les pistes de jocs del pavelló poliesportiu
de La Pineda, són adequades per a la seva utilització i intensitat de joc, però en canvi, el
nombre de vestidors que donen servei a aquestes pistes, amb el nivell actual d’usuaris i
equips que els utilitzen, és clarament insuficient, i per tant es necessari preveure
l’ampliació del nombre de vestidors i de les instal·lacions complementàries corresponents,
que donin servei i complementin el pavelló poliesportiu de La Pineda.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost per a la realització d’aquest servei, essent correcta la
proposta presentada per l’arquitecte P. J. O. per un import de 17.654,32 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4 de desembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 4 de desembre de
2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor de servei de redacció d’un projecte
d’ampliació del Pavelló Municipal d’Esports de La Pineda.
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SEGON.- Adjudicar a l’arquitecte P. J. O. el contracte de servei de redacció d’un projecte
d’ampliació del Pavelló Municipal d’Esports de La Pineda per un import de 17.654,32 €
més 3.707,41 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 21.361,73 €, per
considerar correcta la proposta formulada.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15000.61900 ADRC29127 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE L’ORDENACIÓ DE LA PLANTA BAIXA
DE L’AJUNTAMENT.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a la redacció d’un avantprojecte de l’ordenació de la planta baixa de l’Ajuntament de
Vila-seca, ja que es creu necessari estudiar i proposar les ordenacions d’espais que
permetin organitzar de la forma més racional possible la planta baixa de l’Ajuntament, i
especialment l’espai ocupat actualment per la Policia Local, la zona de despatxos existent
amb façana al carrer de Sant Antoni i els locals adquirits el darrers anys.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost per a la realització d’aquest servei, essent correcta la
proposta presentada per l’arquitecte Miquel Orellana Gavaldà (SOFFITTO
ARQUITECTURA SLP) amb NIF B-43.957.562 per un import de 6.500,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4 de desembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 29 de novembre de
2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor de servei de redacció d’un
avantprojecte de l’ordenació de la planta baixa de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’arquitecte Miquel Orellana Gavaldà (SOFFITTO ARQUITECTURA
SLP) amb NIF B-43.957.562 el contracte de servei de redacció d’un avantprojecte de
l’ordenació de la planta baixa de l’Ajuntament de Vila-seca per un import de 6.500,00 €
més 1.365,00 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 7.865,00 €, per
considerar correcta la proposta formulada.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15000.61900 AD-28451
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES LIQUIDACIÓ DE LES
OBRES DE MILLORA ACCÉS PER A VIANANTS EN EL TRAM DE L’AVINGUDA
GENERALITAT TRAM COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS DE LA VILA DELS OLZINA I
CARRER DE BARENYS.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2017, mitjançant la que
es va adjudicar les obres de millora accés per a vianants en el tram de l’Avinguda
Generalitat, tram comprés entre els carrers de la Vila dels Olzina i carrer de Barenys.
Vista la certificació de liquidació presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JIMARAN, SL, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal Sr. O. L. M. de data 14 de novembre de
2017, justificant l’increment de l’import d’aquestes obres d’un import total de 2.457,40 €
(IVA inclòs).
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació de liquidació d’obres corresponent a la millora d’accés
per a vianants en el tram de l’Avinguda Generalitat, tram comprés entre els carrers Vila
dels Olzina i carrer de Barenys de Vila-seca, segons justificació de l’arquitecte municipal.
SEGON.- Aprovar la certificació d’obres de liquidació corresponent a les obres de millora
accés per a vianants en el tram de l’Avinguda Generalitat, tram comprés entre els carrers
de la Vila dels Olzina i carrer de Barenys, realitzades per CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JIMARAN, SL, amb NIF núm. B43778950, per un import de 2.030,91 €
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sense IVA i 426,49 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 2.457,40
€.
TERCER.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 OF28775 del pressupost municipal.
QUART.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JIMARAN, SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 DE LES
OBRES DEL PLA D’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AL MUNICIPI
DE VILA-SECA. FASE 01
Atès que en data 24 d’abril de 2017 es van adjudicar les obres del Pla d’eliminació de
barreres arquitectòniques al municipi de Vila-seca. Fase 01.
Vista la certificació núm. 4 presentada per l’empresa TOP PROYECTOS Y CONTRATAS
SL
Vist l’informe de conformitat de la Prefectura del Servei de data 27 de novembre de 2017.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-811, de la Intervenció Municipal rebut en data 4 de
desembre actual.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables a aquesta Alcaldia
previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 presentada per l’empresa TOP
PROYECTOS Y CONTRATAS SL amb NIF B08156572, corresponent a les obres del Pla
d’eliminació de barreres arquitectòniques al municipi de Vila-seca, Fase 01, per un import
de 27.854,11 € més 5.849,36 € en concepte d’IVA, que fa un total de 33.703,47€ a càrrec
de l’aplicació pressupostària13.15300.61901 (201700029046) del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats, a la Intervenció General i
als Serveis Tècnics Municipals, als efectes oportuns.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ZONA D’ESBARJO PER A GOSSOS.
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Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 12 de setembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada de les obres de construcció d’una zona d’esbarjo per a gossos en la parcel·la
municipal situada a l’encreuament entre la Via Màxima i el Raval de la Mar (parc caní),
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, essent el preu l’únic criteri de valoració.

Núm. Plica

Baixa Efectuada

PE Puntuació oferta
econ.

2

2

OBRES VENT I SOL, 2010, SL

46.497,00 €

32,98

91,8

14

EXXABER, SL

48.446,06 €

30,17

88,2

11

PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA

49.000,00 €

29,37

87,2

7

JIMARAN, SL

49.319,46 €

28,91

86,6

13

EDIFICI ENTER, SL

51.943,11 €

25,13

82,2

6

BOSIR, SA

53.776,69 €

22,49

79,4

5

M I J GRUAS, SA

53.899,05 €

22,31

79,2

55.328,22 €

4

20,25

77,2

10

EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO,
SL
AGROVIAL, SA

59.664,23 €

14,00

71,6

8

GARCIA RIERA, SL

61.289,46 €

11,66

69,7

1

Sr. R. R. F.

61.652,32 €

11,13

69,3

3

ESTRUCTURAS VILOVI, SL

65.658,46 €

5,36

65,0

3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

Licitador

Núm. Ordre

Oferta econòmica
(s.IVA)

Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants 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 el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:

Atès que l’oferta presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA, va ser
identificada com a desproporcionada, i va ser notificada per donar-li la corresponent
audiència per tal que justifiqués la valoració de l’oferta amb les precisions i condicions
tant des del punt de vista tècnic com econòmic, i així mateix que justifiques
econòmicament el pressupost de licitació amb el detall de les descomposicions de preus
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a què fan referència les partides de la Memòria Valorada, d’acord amb els preus unitaris
ofertats.
La referida empresa va presentar en temps i forma la documentació esmentada la qual va
ser tramesa per tal de que emetessin l’informe tècnic als Serveis Tècnics municipals per
tal que, en base al seu coneixement exhaustiu del document i de les obres a executar,
valorés les esmentades justificacions.
Un cop examinats i contrastats els documents justificatius requerits i d’acord amb
l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal de data 22 de novembre de 2017, aquest
considera que l’oferta presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA, no
està suficientment justificada des del punt de vista econòmic i tècnic, pels següents
motius:
a) L’oferta no aporta la justificació de les partides
b) La documentació i fitxes tècniques aportades no contenen cap justificació de l’oferta
econòmica.
c) L’oferta no pot ser acomplerta com a conseqüència de valors anormals o
desproporcionats ja que no permeten donar compliment a les prescripcions tècniques
exigides en la Memòria Valorada ni les particularitats que s’hi reflecteixen. A més, no es
pot efectuar baixa econòmica sobre les partides corresponents a l’estudi de seguretat i
salut.
Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut la següent major puntuació total, d’acord
amb l’ordre en què han estat classificades les ofertes, és la que correspon a l’empresa
OBRES VENT I SOL 2010, SL, que és la proposta econòmicament més avantatjosa de
les que concorren a la licitació, d’acord amb el que disposa l’article 152.4 del TRLCSP.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23 de novembre de 2017.
Vist la diligència-informe núm. DI 279-17 de
desembre de 2017.

la Intervenció General de data 4 de

Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal
que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el
termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Excloure de la licitació de les obres compreses a la Memòria valorada dels
treballs de construcció d’una zona d’esbarjo per a gossos en la parcel·la municipal situada a
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l’encreuament entre la via Màxima i el Raval de la Mar (parc caní) a l’empresa
CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA, ja que la seva oferta no pot ser acomplerta com a
conseqüència de incloure valors anormals o desproporcionats, segons es detalla en
l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 22 de novembre de 2017.

Núm. Plica

Baixa Efectuada

PE Puntuació oferta
econ.

2

2

OBRES VENT I SOL, 2010, SL

46.497,00 €

32,98

91,8

14

EXXABER, SL

48.446,06 €

30,17

88,2

11

PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA

49.000,00 €

29,37

87,2

7

JIMARAN, SL

49.319,46 €

28,91

86,6

13

EDIFICI ENTER, SL

51.943,11 €

25,13

82,2

6

BOSIR, SA

53.776,69 €

22,49

79,4

5

M I J GRUAS, SA

53.899,05 €

22,31

79,2

55.328,22 €

4

20,25

77,2

10

EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO,
SL
AGROVIAL, SA

59.664,23 €

14,00

71,6

8

GARCIA RIERA, SL

61.289,46 €

11,66

69,7

1

Sr. R. R. F.

61.652,32 €

11,13

69,3

3

ESTRUCTURAS VILOVI, SL

65.658,46 €

5,36

65,0

3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

Licitador

Oferta econòmica
(s.IVA)

Núm. Ordre

SEGON.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la
presentada per l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL, amb NIF núm. B-55528202, pel
preu de 46.497,00 € (sense IVA), 9.764,37 € en concepte d’IVA que fan un total de
56.261,37 € (IVA inclòs):

TERCER.- Requerir a l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL, perquè en el termini màxim
de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la
documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb
la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars, així com la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
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tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia definitiva per un
import de 2.324,85 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
QUART.- Advertir a l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL que de no complir aquest
requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al
licitador que hi hagués quedat classificat en la següent posició.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació tributària núm. 801819 i notificar la present resolució a
l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL per tal de fer efectiu l’abonament de les despeses
referents a l’anunci de licitació del BOPT ( núm. 184 de data 22 de setembre de 2017) per
import de 271,48 €.
SISÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SETÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS INGRESSOS PER LES FACTURES EMESES
CORRESPONENTS ALS MESOS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2017,
RELATIVES A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS.
FACTURES EMESES A ECOEMBES:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 28/10/2013) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes
España SA (ECOEMBES), pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les
quantitats econòmiques que ECOEMBES transferirà als Ens Locals per tal de
compensar-los econòmicament per la diferència de cost entre el sistema ordinari de
recollida i transport dels residus (recollida de totes les fraccions en un únic contenidor), i
el sistema de gestió que suposa la recollida selectiva del paper-cartró i d’envasos
lleugers, i el corresponent transport a les plantes de gestió final assignades
(GRIÑÓ ECOLÒGIC, SA pels envasos lleugers, i SAICA NATUR, SL pel paper i cartró).

FACTURES EMESES A SAICA NATUR, SL:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de
2010, es troba adherit al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya, amb l’objecte
d’obtenir un marc estable per a la venta del paper i cartró recollit selectivament, i que
en el cas de Vila-seca és portat a la planta recuperadora de SAICA NATUR, SL, per
determinació del conveni amb ECOEMBES.
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Així mateix, per Acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2016, s’ha adjudicat
el contracte del servei de transport, gestió i tractament dels residus de la deixalleria a
SAICA NATUR, SL. En el marc d’aquest contracte, es procedeix a emetre factura a
aquesta empresa per la recollida segregada dels residus valoritzables de ferralla i
metalls, olis vegetals i olis minerals usats.

FACTURES EMESES A ECOVIDRIO:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 25/06/2014) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO,
SA, pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques
que ECOVIDRIO transferirà als Ens Locals per tal de compensar-los econòmicament per
la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida i transport dels residus i el
sistema de gestió que suposa la recollida selectiva dels envasos de vidre i el
corresponent transport a les planta de gestió final assignada (Recuperadora de
Vidrio de Barcelona, SA).
Així mateix, l’esmentat conveni també finança l’adquisició de contenidors per a la recollida
selectiva d’envasos de vidre de grans productors del canal HORECA (hostaleria,
restauració i càtering).

FACTURES EMESES A ECOLEC, ECOTIC I ERP ESPAÑA:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de
2012, es troba adherit al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), per al període 2013-2017, i d’aquest conveni
se’n desprèn, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques que les entitats gestores
dels SIG d’aparells elèctrics i electrònics (ECOLEC, ECOTIC i ERP ESPAÑA) transferiran
als Ens Locals pels costos addicionals que els comporta recollir selectivament i
emmagatzemar els RAEE a les deixalleries i que correspon sufragar als productors
d’aparells elèctrics i electrònics.
Per tot l’exposat anteriorment, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures detallades a l’Annex I (relació de DR
201700000910) per un import total de 82.569,04€ de base imposable, més 6.065,40€ en
concepte del 10% d’IVA (excepte en els casos de comercialització del paper-cartró i
ferralla, que estan exempts, i de l’oli mineral i vegetal i l’adquisició de contenidors,
subjectes a un 21%), fent un total net de 88.634,44€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
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5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT – CENTRALETA I
INFORMACIÓ – A L’AJUNTAMENT.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 9 d’octubre de 2017 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, en
base al preu més baix com a únic criteri de valoració, del servei d’atenció al client –
Centraleta i informació – a l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants 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 el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda per les empreses presentades a
la licitació la següent:

EMPRESA
ASSTEL SIS, SL

PREU OFERTAT(€/any) s/IVA
19.950,00 €

PUNTUACIÓ
s/100 punts
100

Atès que en data 27 de novembre de 2017, els Serveis Tècnics Municipals emeten
informe en que consideren que l’oferta presentada per l’empresa ASSTEL SIS, SL està
suficientment justificada des del punt de vista econòmic i tècnic, proposant-ne
l’adjudicació del contracte.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de novembre de 2017.
Vista la diligència –informe núm. DI 278-17 de la Intervenció General de data 4 de
desembre de 2017.
En compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui
la solvència econòmica i tècnica i que presenti la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte la única
oferta presentada i valorada en aquesta licitació, i que no ha estat declarada
desproporcionada o anormal, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovats al seu dia, per la contractació del servei d’atenció al client – Centraleta
i informació – a l’Ajuntament de Vila-seca, és la presentada per l’empresa ASSTEL SIS,
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SL, amb NIF núm. B43473362 pel preu anual de 19.950,00 € (sense IVA), 4.189,50 en
concepte d’IVA que fan un total de 24.139,50 € (IVA inclòs), i una durada de 3 anys amb
possibilitat de pròrroga per 1 any més:

EMPRESA
ASSTEL SIS, SL

PREU OFERTAT(€/any) s/IVA
19.950,00 €

PUNTUACIÓ
s/100 punts
100

SEGON.- Requerir a l’empresa ASSTEL SIS, SL, perquè en el termini màxim de 10 dies
hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació
acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula
divuitena del plec de clàusules administratives particulars, així com la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia definitiva per un import de
2.992,50 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Aprovar la liquidació tributària núm. 801828 i notificar la present resolució a
l’empresa ASSTEL SIS, SL , per tal de fer efectiu l’abonament de les despeses referents a
l’anunci de licitació del BOPT ( 2017-204) per import de 255’69 €.
QUART.- Advertir a l’empresa ASSTEL SIS, SL, que de no complir aquest requeriment
no procedirà l’adjudicació al seu favor.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i únic participant a la licitació.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D’INCENTIUS A
LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2016.
Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 10 de novembre de 2017, on hi figuren
les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a
l’Ocupació 2016.
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Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades no han
sol·licitat el pagament de la subvenció i no han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 10 de novembre de
2017, on s’ha verificat les dades anteriors i de conformitat amb l’article 13.1 Ajuts a la
contractació de persones del municipi de Vila-seca, de les Bases Reguladores per a
la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de
l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016, que estableix que “El
beneficiari, podrà sol·licitar el pagament de l’ajut a l’Ajuntament, dins dels terminis que
figuren en les Bases Reguladores.

Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 17 de novembre de
2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-790 de la Intervenció Municipal de data 29 de novembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Revocació de la subvenció concedida pel motiu que no han sol·licitat el
pagament de la subvenció, i deixar sense efecte les AD relació 201700000906 segons el
quadre inclòs a l’expedient, amb el detall del nombre de treballadors i l’import de l’incentiu
de forma individualitzada.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses referenciades.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DEL PROGRAMA D’HABITS I VALORS
DE LA BIBLIOTECA DE VILA-SECA 2015-2017.
Ates que el dia 2 de desembre de 2015 va ser aprovada per la Junta de Govern Local
l’adjudicació per a la prestació del servei de Gestió del Programa d’Educar en Hàbits i
Valors a la Biblioteca Municipal de Vila-seca.
Vist que el plec de clàusules administratives i tècniques estableix la finalització del servei
a maig de 2017 i atès que l’empresa adjudicatària no ha sol·licitat la prorroga recollida al
mateix plec de clàusules.
Vist que, que una vegada presentades totes les factures i aprovades totes les despeses
corresponents a aquest esdeveniment, segons el detall que figura a l’expedient, el
resultat ha estat de 4.237,75.-€ (IVA inclòs)
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 30 de novembre de 2017.
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Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-798* de la Intervenció General de data 30 de
novembre de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de les despeses a càrrec de l’Ajuntament de Vila-seca per
la prestació del servei de Gestió del Programa d’Educar en Hàbits i Valors a la Biblioteca
Municipal de Vila-seca, que es van dur a terme durant els mesos de gener a maig de
2017, per un import total de 4.237,75.-€ (IVA inclòs), segons el detall que figura a
l’expedient.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció Municipal per a l’alliberament del
crèdit retingut i no utilitzat per import de 2.543,05.-€ a càrrec de la partida
14.33000.22609 AD/ 28873
6.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE LES ACTIVITATS
PROGRAMADES AMB MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI 2017.
Ates que el dia 3 d’abril de 2017 va ser aprovada per la Junta de Govern Local la
realització la realització de les activitats amb motiu de la Diada de Sant Jordi a Vila-seca i
el II Concurs d’escultures amb llibres de l’Ajuntament de Vila-seca i les bases
especifiques del concurs amb una despesa màxima inicial per import de 21.207,72.-€
(IVA inclòs) a càrrec de la partida 14 33000 22609 del pressupost per a l’exercici de 2017.
Vist que, que una vegada presentades totes les factures i aprovades totes les despeses
corresponents a aquest esdeveniment, segons el detall que figura a l’expedient, el
resultat ha estat de 16.091,01.-€ (IVA inclòs).
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-797*de la Intervenció General de data 30 de
novembre de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
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assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de les despeses a càrrec de l’Ajuntament de Vila-seca per
la realització de les activitats amb motiu de la Diada de Sant Jordi a Vila-seca i el II
Concurs d’escultures amb llibres de l’Ajuntament de Vila-seca, que es van dur a terme
durant els dies 17 al 30 d’abril de 2017, per un import total de 16.091,01.-€ (IVA inclòs),
segons el detall que figura a l’expedient.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció Municipal per a l’alliberament del
crèdit retingut i no utilitzat per import de 5.116,71.-€ a càrrec de la partida
14.33000.22609 A/-28872

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS AMB MOTIU DE LES
FESTES DE NADAL I REIS 2017-2018.
Dins dels actes programats per la regidoria de Cultura, s’han previst les tradicionals
activitats de Nadal i Reis 2017-2018.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de fomentar i divulgar les tradicions
arrelades al municipi, la regidoria de cultura ha preparat un conjunt d’actuacions durant
els dies 20 de desembre de 2017 i 6 de gener de 2018, pel es fa necessari iniciar i un
expedient per aprovar la despesa i les necessitat tècniques necessàries per garantir el
correcte funcionament i la difusió de les activitats recollides al programa d’actes.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-800* de la Intervenció General de data 30 de
novembre de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització dels actes programats per la Regidoria de Cultura amb
motiu de les Festes de Nadal i Reis 2017 – 2018.
SEGON.- Aprovar una despesa màxima per un import de 16.050,45.-€ i autoritzar les
despeses de subministrament o serveis a realitzar dins l’any 2017 segons el detall que
figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33000 22609 A-28874 del vigent
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pressupost municipal condicionada a l’aprovació de la liquidació de les activitats culturals
incloses en els expedients núm. 309/2015 i 218/2017.
TERCER.- Aprovar una despesa màxima per un import de 18.727.16.-€ i autoritzar les
despeses de subministrament o serveis a realitzar dins l’any 2018 segons detall que
figuren a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida pressupostària 14 33000 22609
AFUT1-28875 un cop s’aprovi definitivament en el pressupost de l’any 2018. Per tant, la
seva eficàcia queda subordinada a l’aprovació definitiva del pressupost corresponent.
QUART.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ CATALANO-IBEROAMERICANA DE
VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació Cultural Catalano-Iberoamericana de Vila-seca per un
import de 2.500,-€ per l’organització i realització de les activitats i funcionament ordinari
de l’entitat de 2017.
Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació Cultural CatalanoIberoamericana de Vila-seca corresponents a l’organització i realització de les activitats i
funcionament ordinari de l’entitat de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-787* de la Intervenció General de data 29 de novembre de
2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Cultural CatalanoIberoamericana de Vila-seca per un import de 5,138,70-€ com a justificació de la
subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 2.500,00.-€
corresponents a la subvenció, a càrrec de la partida 14.33005.48900 ADO 28803 del
vigent pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ COR DE CAMBRA FEMENÍ SCHERZO
DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació Cor de Cambra Femení Scherzo de Vila-seca per un
import de 1.300,00-€ per la organització i realització de les activitats anuals de 2017.
Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació Cor de Cambra Femení
Scherzo de Vila-seca corresponents a l’organització de les activitats anuals de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-786* de la Intervenció General de data 29 de novembre de
2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Cor de Cambra Femení
Scherzo de Vila-seca per un import de 5.360,13.-€ com a justificació de la subvenció
aprovada per la Junta de Govern Local en data 8 de maig de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa i el pagament per un import de 1.300,00.-€ corresponents a
la subvenció, a càrrec de la partida 14.33014.48900 ADO 208802 del vigent pressupost
municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDAR LES DESPESES CORRESPONENTS A
LES FESTES DEL ROCIO DE LA PINEDA.

Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.
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6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE SUBVENCIONS CONCEDIDES A
DIFERENTS ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI, ANY 2017.

A) Vista la relació de justificants econòmics presentats per l’Institut Ramon Barbat i Miracle,
corresponent a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 08 de maig de 2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de novembre d 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Institut Ramón Barbat i Miracle,
mitjançant factures per un import de 2.112,00 €, com a justificants de la subvenció
concedida a l’Institut Ramón Barbat i Miracle.
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 2.000,- € a
càrrec de la partida 14 33401 48900, del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

B) Vista la relació de justificants econòmics presentats per l’entitat Creu Roja Joventut,
corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 08 de maig de 2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de novembre de 2017.
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Atesos els informes d’Intervenció del número 683 de data 13 de novembre de 2017 i
número 749 de data 24 de novembre de 2017, així com l’informe complementari del
servei de data 20 de novembre del 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’entitat Creu Roja Joventut,
mitjançant factures per un import de 1.347,01 €, com a justificants de la subvenció
concedida a l’entitat Creu Roja Joventut de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 1.000,- € a
càrrec de la partida 14 33404 48900, del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

C) Vista la relació de justificants econòmics presentats per a la Fundació Abadia de
Montserrat, corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017,
aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 da maig de
2017 i rectificat per acord de JGL de 24 de juliol de 2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de novembre de 2017.
Ates l’informe d’Intervenció 682 de data 13 de novembre de 2017 i l’informe de
fiscalització 785 de data 29 de novembre de 2017, així com l’informe complementari del
servei de data 27 de novembre de 2017
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per a la Fundació Abadia de
Montserrat, mitjançant factures per un import de 4.458,36 €, com a justificants de la
subvenció concedida a la Fundació Abadia de Montserrat 2025.
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 3.000,- € a
càrrec de la partida 14 92406 48900, O 28801, del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
D) Vista la relació de justificants econòmics presentats per l’Associació de Veïns la Formiga,
corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23 de novembre d 2017.
Ates els informes d’Intervenció 714 de data 20 de novembre de 2017 i 783 de data 29 de
novembre de 2017, així com l’informe complementari del servei de data 27 de novembre
de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació de Veïns la Formiga,
mitjançant factures per un import de 2.079,89€, com a justificants de la subvenció concedida
a l’Associació de Veïns de la Formiga.
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 1.500,- € a
càrrec de la partida 14 92402 48900, O 28800, del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA
SUBVENCIÓ AL CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT VILA-SECA PEL
FUNCIONAMENT DEL PFI-PIP AUXILIAR D’ESTABLIMENTS HOTELERS I DE
RESTAURACIÓ PER AL CURS 2016-2017 I EL SEU PAGAMENT.
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Vista la documentació presentada pel Consell Escolar de l’institut Vila-seca referent a la
justificació de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 29 de
maig de 2017, en concepte de pagament d’una part de les despeses de reposició de
l’equipament del Programa de Formació i Inserció del curs 2016-2017
Vist que dintre de la documentació presentada s’hi troba la memòria de l’activitat
realitzada a càrrec de la subvenció així com el detall de despeses i finançament.
De conformitat amb allò que disposa l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, que regula la justificació de subvencions.
D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de novembre de 2017.
Vist l’informe de fiscalització núm. 12-2017-788
29/11/2017

de la Intervenció General de data

En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada pel Consell Escolar de l’institut
Vilaseca, com a justificació de la subvenció concedida per reposició de material per al
funcionament del Programa de Formació i Inserció durant el curs 2016-2017, d’acord amb
el següent detall:
CONSELL ESCOLAR
2016-2017
Institut Vila-seca

Import
concessió

Import
justificat

Import a
pagar de
subvenció

6.000 €

6.270,14 €

6.000 €

SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de la partida 14 32009 48900 del vigent
pressupost municipal (O 28811).
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al Consells Escolar
de l’institut Vila-seca
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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 secretària, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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