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

DATA:
LLOC:
HORARI:

19 de febrer de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.15 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
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
Excusa la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president

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 REALITZADA EL DIA 12 DE
FEBRER DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 12 de febrer de 2018.
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS D’UNA OFICINA TÈCNICA D’ASSISTÈNCIA PER LA IMPLANTACIÓ
DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.
La Junta de Govern Local de data 28-9-2016 va adjudicar els treballs d’elaboració d’una
guia d’adequació per a la implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament. La
proposta municipal passa per la creació d’una Oficina Tècnica d’assistència per impulsar i
mantenir durant tot el procés les tasques de gestió de la guia i l’execució directa de
determinats projectes i el suport permanent als usuaris i òrgans de direcció de
l’Ajuntament.
El responsable de l’Àrea d’Informàtica d’aquest Ajuntament ha justificat i informat sobre la
necessitat de realitzar la contractació d’aquets servei per mitjà d’empresa especialitzada,
ja que considera és la fórmula més racional, econòmica i eficient de garantir la seva
prestació, al no disposar l’Ajuntament de mitjans propis idonis ni de personal suficient i
preparat per a efectuar les funcions requerides.
Atès que consta justificació de la necessitat de procedir a efectuar una nova contractació
d’aquest serveis per mitjà d’empresa especialitzada, ja que considera és la fórmula més
racional, econòmica i eficient de garantir la seva prestació, al no disposar l’Ajuntament de
mitjans propis idonis ni de personal suficient i preparat per a efectuar les funcions
requerides.
Atès que s’ha elaborat un Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques
per a l’adjudicació del contracte de prestació dels serveis d’una Oficina Tècnica
d’assistència per la implantació de l’Administració Electrònica a l’Ajuntament , durant el
període juny 2018 a maig 2021, ambdós inclosos, ajustat a les necessitats que requereix
l’Ajuntament.
Ateses les característiques i quantia del subministrament a contractar (no subjecte a
regulació harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és l’obert, en
règim de tramitació ordinària.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, i que la seva
autorització o realització s’ha de subordinar al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.
Atès que en la elaboració de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Vistos els informes de conformitat de la prefectura del servei de data 24-1-2018
Vist l’informe de Fiscalització prèvia favorable amb objeccions no suspensives núm. 122018-062 emès per la Intervenció General en data 7/02/2018.
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Vista la resposta de la prefectura del servei de data 12/02/2018, en que queden
justificades les objeccions no suspensives de l’informe de fiscalització núm. 12-2018-062.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30-6-2015, es van delegar a efectes resolutius a la
Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a l’Alcaldia previstes a
l’article 21.1 de la LRBRL 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.
Vistos els anteriors antecedents, per aquest, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar iniciar la licitació de l'expedient de contractació per a l’adjudicació dels
serveis d’una Oficina Tècnica d’assistència per la implantació de l’Administració
Electrònica a l’Ajuntament de Vila-seca anys juny/2018 a maig/2021 (Exp. 95/2018), de
conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives i el de Prescripcions Tècniques
elaborats a l’efecte, per procediment obert, en règim de tramitació ordinària, no subjecte a
regulació harmonitzada.
SEGON. Aprovar la quantia de 195.000 € sense IVA, de pressupost net, i 40.950,00 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 235.950 € l’IVA inclòs, per als tres (3) anys de
vigència del contracte, en concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament
representarà la contractació d’aquest servei; d'acord amb el que estableix l'article 174 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Amb el següent desglossament:
-

Període juny 2018 a desembre 2018: 39.325,00 euros (l’Iva inclòs).
Període gener a desembre 2019: 78.650,00 euros (l’Iva inclòs).
Període gener a desembre 2020: 78.650,00 euros (l’Iva inclòs).
Període gener a maig 2021: 39.325,00 euros (l’Iva inclòs).

Com que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, el seu finançament se
subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal. Així l’Ajuntament s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els pressupostos corresponents en quantitat suficient d'acord
amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, segons Informe de fiscalització núm. 122018-062, de 7-02-2018. Essent d’aplicació l’any 2018 la partida: Orgànic 20501,
Programa 49100, i Econòmic 22706. Número Operació A-3195.
TERCER. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives, econòmiques i
jurídiques i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació d’aquest
servei.
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QUART. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la publicació
de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de participació en
el BOPT i en Perfil de contractant de l’Ajuntament de Vila-seca.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
3.2
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
D’ADMINISTRACIÓ DE SISTEMA I EL SUPORT – HELP DESK – ALS USUARIS DE
LA XARXA DE L’AJUNTAMENT.
Atès que el 31-5-2018, finalitza la vigència del contracte de realització dels serveis
d’Administració de Sistemes i el Suport als usuaris (Help Desk) de la xarxa informàtica de
l’Ajuntament de Vila-seca, adjudicat en sessió de la Junta de Govern Local de data 30-52016.
Atès que consta justificació de la necessitat de procedir a efectuar una nova contractació
d’aquest serveis per mitjà d’empresa especialitzada, ja que considera és la fórmula més
racional, econòmica i eficient de garantir la seva prestació, al no disposar l’Ajuntament de
mitjans propis idonis ni de personal suficient i preparat per a efectuar les funcions
requerides.
Atès el Plec de Clàusules administratives, jurídiques i econòmiques elaborat a l’efecte
Ateses les característiques i quantia del subministrament a contractar (no subjecte a
regulació harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és l’obert, en
règim de tramitació ordinària.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, i que la seva
autorització o realització s’ha de subordinar al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.
Atès que en la elaboració de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11-1-2018
Vist l’informe de Fiscalització 2018-37, amb observacions de data 25/01/2018
Vist l’informe complementari de la prefectura de servei de data 1/02/2018, que manifesta
la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que s’ha procedit
a complimentar-les als efectes oportuns.
Vist l’informe de fiscalització favorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-060
emès per la Intervenció General en data 7/02/2018.
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Vista la resposta de la prefectura del servei de data 12/02/2018, en que queden
justificades les objeccions no suspensives de l’informe de fiscalització núm. 12-2018-060.
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 l’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.
Vistos els anteriors antecedents, per aquest, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar iniciar la licitació de l'expedient de contractació per a l’adjudicació dels
serveis del servei d’Administració de Sistemes i el Suport als usuaris (Help Desk) de la
xarxa informàtica de l’Ajuntament de Vila-seca anys juny/2018 a maig/2020 (Exp.
Gov./37/2018), de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives i el de
Prescripcions Tècniques elaborats a l’efecte, per procediment obert, en règim de
tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada.
SEGON. Aprovar la quantia de 192.000,000 € sense IVA, de pressupost net, i 40.320,00
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 232.320,00 € l’IVA inclòs, per als dos (2) anys de
vigència del contracte, en concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament
representarà la contractació d’aquest servei; d'acord amb el que estableix l'article 174 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Amb el següent desglossament:
- Període juny 2018 a desembre 2018: 67.760,00 euros (l’Iva inclòs).
- Període gener a desembre 2019: 116.160,00 euros (l’Iva inclòs).
- Període gener a maig 2020: 48.400,00 euros (l’Iva inclòs).
Com que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, el seu finançament se
subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal. Així l’Ajuntament s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els pressupostos corresponents en quantitat suficient d'acord
amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, segons Informe de fiscalització inicial 122018-060, de 7/02-2018. Sense adoptar l’acord d’aprovació de la despesa fins a
l’aprovació definitiva del pressupost corresponent. Essent d’aplicació l’any 2018 la
partida: Orgànic 20601, Programa. 92000, i Econòmic 21600. Operació Núm. A3191.
TERCER. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives, econòmiques i
jurídiques i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació d’aquest
servei.
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QUART. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la publicació
de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de participació en
el BOPT i en Perfil de contractant de l’Ajuntament de Vila-seca.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LACIÓ DEL REBUT DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES D’UN IMMOBLE, EXERCICI 2018.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. C. M. ( R. E. 0451, de 23/01/2018), on demana
l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al av
Ramon d'Olzina, 47 1r 2n, per tenir una consulta mèdica a la mateixa adreça, per la qual ja
satisfà la taxa d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals
comercials”
Atès que s’ha comprovat que els rebuts de l’exercici 2017 es troben cobrats per BASEGestió d’ingressos mitjançant domiciliació bancària i que existeix llicència d’activitat vigent
en aquesta adreça.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29-01-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-063 de la Intervenció General de data 07-022018.
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 d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2018, de l’habitatge situat al av Ramon d'Olzina, 47 1r 2n amb núm. fix: 98836858.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
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3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES
Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut
en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament
conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la realització de la
prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12 de febrer de 2018 en el
qual es manifesten incidències.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-078 emès per la Intervenció
General de data 12 de febrer de 2018.
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 coma indelegables, i vista 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 relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000051), per import de 86.725,16 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

7

A) ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT PER ORDENAR
L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DEL C. RIERA, NÚM. 82, DE VILA-SECA.

Vist l’expedient 836/2017 d’ordre d’execució per l’arranjament de la façana del c. Riera,
núm. 82, de Vila-seca, incoat per resolució de l’Alcaldia de 10 de novembre de 2017.
Vist que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions que li són d’aplicació.
Vist l’informe emès per l’Inspector Municipal, en data 11 de gener de 2018 en el que
manifesta que s’han dut a terme els treballs per eliminar la caiguda del revestiment i
fragments de formigó a la via pública.
Vistos els antecedents que obren a l’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. Ordenar l’arxiu de l’expedient 836/2017 d’ordre d’execució per l’arranjament de
la façana del c. Riera, núm. 82, de Vila-seca, per haver realitzat els treballs necessaris
per eliminar el despreniment d’elements de la façana del c. Riera, núm. 82 a la via
pública.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats.

B) ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT PER L’ARRANJAMENT
DE LA FAÇANA DEL C. REQUET DE FELIX, 25, DE VILA-SECA.
Vist l’expedient d’ordre d’execució dictat per l’arranjament de la façana del c. Requet de
Félix, núm. 25, de Vila-seca, iniciat per resolució de l’alcaldia de 8 de novembre de 2017.
Vist que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions que li són d’aplicació.
Vist l’informe de l’Inspector municipal de 20 de desembre de 2017 en el que es manifesta
que s’han fet reines de repicat del revestiment per evitar caigudes de parts de façana a la
via pública.
Vistos els antecedents que obren a l’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. Ordenar l’arxiu de l’expedient d’ordre d’execució 832/2017, per haver realitzat
els treballs necessaris per eliminar el perill de despreniments de la façana del c. Requet
de Félix, núm. 25, de Vila-seca.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.
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C) ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT PER LA NETEJA DEL
SOLAR SITUAT AL P. PAU CASALS, 77, DE LA PINEDA
Vist l’expedient 729/2017 d’ordre d’execució dictat per ordenar la neteja del solar situat al
P. Pau Casals, 77, de la Pineda.
Atès que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions que li són
d’aplicació.
Vist l’informe emès per l’Inspector Municipal en data 20 de desembre de 2017 en el que
manifesta i documenta amb fotografia que s’ha procedit a la neteja del solar i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Ordenar l’arxiu de l’expedient 729/2017, per haver donat compliment a l’ordre
d’execució dictada amb la neteja del solar situat al P. Pau Casals, 77, de la Pineda.
SEGON Notificar aquest acord a l’interessat.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE DUES MOTOCICLETES AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL.
En data 16-1-2018 la prefectura de la Policia Local informa sobre la necessitat de contractar
el subministrament de dues motocicletes destinades a realitzar els serveis de vigilància,
seguretat ciutadana i vigilància rural. La inversió projectada respon criteris de millora de la
dotació existent d’equipaments policials.
Vista la proposta formulada al respecte pel sotsinspector Cap de la Policia Local, de la qual
en resulta que de les tres empreses consultades per a la prestació del subministrament de
motocicletes tipus scooter, l’oferta econòmicament més avantatjosa és la de l’empresa
Tallers Anguera (39.857.451-S), la qual ofereix el subministrament de dues motocicles
Yamaha X-Max 400 ABS-2018 (amb pintura, retolació, kit policial, Bagul Shad i punys
calefactables) pel preu total de 21.652,08 euros, l’IVA inclòs, i s’ajusta als objectius i criteris
requerits per la Policia Local.
Atès que el règim d’ús d’aquests béns és els de béns mobles, afectes al servei públic de
seguretat ciutadana. Essent el centre gestor la Prefectura de la Policia Local.
Atès que el contracte definit té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb allò
que disposen els articles 9, 19.1 a) i 290 del reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP i es qualifica de subministrament.
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Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament es pot
conceptuar, ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. Segona del TRLCSP,
que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un
pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a
l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre. Aspectes
acreditats en els informes jurídic i de la prefectura del servei.
Atès l’informe favorable la prefectura del servei, de data 19 de gener de 2018
Atesa la diligència-informe d’Intervenció de fiscalització inicial 2018-043, de data 30-1-18,
i l’informe de fiscalització 12-2018-070 de data 9-2-18.
Vistos els anteriors antecedents, 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. Autoritzar la despesa per al subministrament de dues motocicletes marca
Yamaha, model X-Max 400 ABS-2018, equipades amb kit policia local, pintura i retolació,
Bagul Shad i punys calefactables inclosos, pel preu total de 17.894,28 euros de pressupost
net i de 3.757,80 euros en concepte d’Iva (21%), que fan un total de 21.652,08 euros, en
concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament pot representar la
contractació d’aquest servei, amb càrrec a la partida 2018. 0rgànic 50101, programa 13200,
i econòmic 62400 del vigent pressupost municipal (AD 3223).
SEGON. Adjudicar a l’empresa J. A. A. l’adquisició de les dues moticicletes abans
esmentades, especificades en l’oferta econòmica de data 15-1-2018 (pressupost número
1800017), per a la seva adscripció als serveis de la Policia Local de Vila-seca, mitjançant el
procediment del contracte menor. De conformitat amb l’establert per l’art. 95 del TRLCSP, es
dispensa a l’adjudicatari de la constitució de garantia (EXP. GOV/67/2018).
TERCER. Acreditada la conformitat del subministrament i matriculades les dues
motocicletes, donar-les d’alta a l’Inventari de béns municipal.
En ser l’import del subministrament superior a 5.000 € (IVA no inclòs) d’acord amb la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic i l’Ordre EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la
qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i
conservació electrònica de factures, la factura haurà de tenir el següent contingut:
El contingut mínim obligatori de la factura a presentar a l’Ajuntament és el següent:
Número de factura i data d'expedició de factura
Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del creditor.
Descripció de l'objecte del contracte, subministrament o servei
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Import de la factura i unitat monetària desglossant :Base Imposable, percentatge d'IVA i/o
IRPF, quota impostos, import total de la factura.
Compte bancari on realitzar el pagament.
Domicili i NIF de l'Ajuntament (com a destinatari), i codificació:
Codi Oficina Comptable: L01431711
Codi òrgan gestor: L01431711
Codi unitat de tramitació: L01431711
Codi Gestor: 50101
Gestor: Cap Policia Local
Unitat Responsable de la Contractació: Serveis Generals i Seguretat Pública.
Número d’expedient de contractació: GOV/67/2018
La factura serà tramesa mitjançant la bústia electrònica accessible des de la seu
electrònica: El servei Face serà accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Vila-seca, en l’adreça https://seuelectronica.vila-seca.cat/.
QUART. Notificar el present acord a la empresa adjudicatària, a la Intervenció municipal
de fons, al Negociat de Patrimoni de l’Ajuntament, i al Cap de la Policia Local per al seu
coneixement i efectes oportuns.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTINACIÓ
ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA MUNICIPAL.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 27 de novembre 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 subministrament de carburant
amb destinació als vehicles i maquinària municipal.
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:

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTINACIÓ ALS VEHICLES I
MAQUINÀRIA MUNICIPALS
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NÚM. ORDRE

NÚM. PLICA

LICITADOR

PRIMA LICITACIÓ
(€/LITRE)

PUNTUACIÓ SOBRE B

1

1

ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA
MOVILIDAD VILALTA CORPORACIÓN, SA

0,059

100

La despesa màxima anual per tant, serà l’import corresponent al preu de licitació i que
segons s’estableix al Plec de Clàusules Administratives és de:
Aplicació pressupostària
50402.15320.22103:
COMBUSTIBLE
VEHICLES
SERVEIS LOGÍSTICS
50402.92000.22103 : COMBUS
TIBLE VEHICLES SERVEIS
GENERALS
50402.13200.22103 : COMBUS
TIBLE
VEHICLES
SEGURETAT
TOTAL

pressupost màx. anual
(IVA exclòs)

21% IVA

pressupost màx. anual
(IVA inclòs)

21.000,00 €

4.410,0 €

25.410,00 €

5.000,00 €

1.050,00 €

6.050,00 €

12.500,00 €

2.625,00 €

15.125,00 €

38.500,00 €

8.085,00 €

46.585,00 €

Atès que en data 4 de gener de 2018, l’Àrea de Serveis Públics emet informe en que
consideren que l’oferta presentada per l’empresa ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL
BIENESTAR Y LA MOVILIDAD VILALTA CORPORACIÓN, SA, està suficientment
justificada des del punt de vista econòmic i tècnic, proposant-ne l’adjudicació del
contracte.
Vist l’informe de la prefectura del servei de data 15 de gener de 2018.
Vista la diligència-informe d’Intervenció núm. 2018-058 emesa en data 7 de febrer de 2018.
Vist l’informe complementari de la gestora del servei de data 9 de febrer de 2018, en què
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que s’ha
procedit a complimentar als efectes oportuns.

12

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 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 la única oferta presentada, amb subjecció al
plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, en el procediment de
contractació per al subministrament de carburant amb destinació als vehicles i maquinària
municipal, és la presentada per l’empresa ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR
Y LA MOVILIDAD VILALTA CORPORACIÓN, SA, amb NIF núm. A43058924 per la prima
de licitació de 0,059 €/litre i pel preu de 38.500,00 € (sense IVA), 8.085,00 € en concepte
d’IVA que fan un total de 46.585,00 € (IVA inclòs), amb una durada de 3 anys prorrogables
per 1 any més, que es desglossa de la següent manera:

NÚM. ORDRE

NÚM. PLICA

LICITADOR

PRIMA LICITACIÓ
(€/LITRE)

PUNTUACIÓ SOBRE B

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB DESTINACIÓ ALS VEHICLES I
MAQUINÀRIA MUNICIPALS

1

1

ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA
MOVILIDAD VILALTA CORPORACIÓN, SA

0,059

100

La despesa màxima anual per tant, serà l’import corresponent al preu de licitació i que
segons s’estableix al Plec de Clàusules Administratives és de:
Aplicació pressupostària
50402.15320.22103:
COMBUSTIBLE
VEHICLES
SERVEIS LOGÍSTICS

pressupost màx. anual
(IVA exclòs)

21% IVA

pressupost màx. anual
(IVA inclòs)

21.000,00 €

4.410,0 €

25.410,00 €
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50402.92000.22103 : COMBUS
TIBLE VEHICLES SERVEIS
GENERALS
50402.13200.22103 : COMBUS
TIBLE
VEHICLES
SEGURETAT
TOTAL

5.000,00 €

1.050,00 €

6.050,00 €

12.500,00 €

2.625,00 €

15.125,00 €

38.500,00 €

8.085,00 €

46.585,00 €

SEGON.- Requerir a l’empresa ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA
MOVILIDAD VILALTA CORPORACIÓN, SA, amb NIF núm. A43058924 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 5.775,00 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA
MOVILIDAD VILALTA CORPORACIÓN, SA, amb NIF núm. A43058924 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 segona posició.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 801960 i notificar la present resolució a
l’empresa ENERGIA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA MOVILIDAD VILALTA
CORPORACIÓN, SA, amb NIF núm. A43058924 per tal de fer efectiu l’abonament de les
despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT (núm. 232 de data 1 de desembre de
2017 per import de 212,64 €).
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació.

5.3
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 12/12/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 8665 una declaració
responsable per canvi de nom d’inici d’activitat de merceria ubicada a la rambla de
Catalunya, 4, baixos 1 de Vila-seca, presentada per N. H. R., Expedient número
913/2017. Anterior titular CENTIMETRO LOCO, SCP.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
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Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa a
la documentació presentada.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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 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 Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la declaració responsable per canvi de nom de l’activitat de de
merceria de la qual n’és titular N. H. R., ubicada al a la rambla de Catalunya, 4, baixos 1
de Vila-seca. Expedient número 913/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per N. H. R. per a l’exercici de l’activitat de de merceria.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801824), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

B) En data 18/12/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 8815 una comunicació
per canvi de nom d’activitat d'una oficina de topografia ubicada al c. Sir Esteve Morell
Scott, 17, local 16 de Vila-seca, presentada per MICROTOP SISTEMAS DE
INSPECCION SL amb DNI B55569560, Expedient número 931/2017.
Atès que amb la comunicació per canvi de nom es va adjuntar la documentació requerida
per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa a
la documentació presentada.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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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 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 Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’activitat d'una oficina de
topografia de la qual n’és titular MICROTOP SISTEMAS DE INSPECCION SL, ubicada al
c. Sir Esteve Morell Scott, 17, local 16 de Vila-seca. Expedient número 931/2017. Anterior
titular MICROTOP, S.A.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per MICROTOP SISTEMAS DE INSPECCION
SL per a l’exercici de l’activitat d'una oficina de topografia.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801910), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la comunicació per canvi de nom queda sotmesa al compliment
de les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus
d’activitats.
C) En data 11/01/2018 ha tingut entrada al Registre general núm. 205 una declaració
responsable per canvi de nom d’inici d’activitat de venda complements alimenticis per a
esportistes ubicada a l'av. Alcalde Pere Molas, 15, baixos 2, presentada per S. B. A.,
Expedient número 49/2018. Anterior titular F. L. R.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa a
la documentació presentada.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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
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municipal i de règim 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 Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la declaració responsable per canvi de nom de l’activitat de de
venda complements alimenticis per a esportistes de la qual n’és titular S.B.A., ubicada al
a l'av. Alcalde Pere Molas, 15, baixos 2. Expedient número 49/2018.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per S. B. A. per a l’exercici de l’activitat de de venda
complements alimenticis per a esportistes.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801732), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL MANTENIMENT, AMPLIACIÓ I ACTUALITZACIÓ
DEL FONS DOCUMENTAL DE LLIBRES, REVISTES I DIARIS DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DURANT L’ANY 2018.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de coordinar i promoure la lectura pública
en el municipi i vista la necessitat de mantenir actualitzada la col·lecció i el fons
documental dels serveis bibliotecaris del municipi.
Vist l’informe de la directora de la Biblioteca per l’adquisició de fons documental i la
subscripcions de premsa i publicacions periòdiques pels serveis bibliotecaris municipals
per l’any 2018, segons el detall de despeses que figura a l’expedient.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de gener de 2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-061* de la Intervenció General de data 7 de
febrer de 2018.
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 vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar una despesa per un import de 17.803,68.-€ per fer front a les
despeses d’adquisició i manteniment del fons documental i les subscripcions de premsa i
publicacions periòdiques pels serveis bibliotecaris municipals per l’any 2018, que anirà a
càrrec de les partides 40502 33210 22000 A. 3194 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU,
CORRESPONENT A L’ANY 2018.

DELS

SERVEIS

D’AJUDA

A

DOMICILI

Vist la relació dels serveis d’ajuda a domicili (SAD Dependències i SAD Socials) a
famílies del municipi per a l’any 2018, servei que es presta a través del Consell Comarcal
del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
les polítiques d’igualtat.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
1 de Serveis socials bàsics, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes del pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupostos dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançat de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist l’informe de conformitat de l’àrea de Benestar Social de data 18 de gener de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-080* emès per la Intervenció General en data
13 de febrer de 2018.
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Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 13 de febrer de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
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
Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió dels diferents serveis d’ajuda a domicili corresponent a
l’any 2018, que figuren detallats a l’expedient.
SEGON. Aprovar la despesa dels serveis per atenció domiciliària, que es preveuen per
import de 14.929.82€ per al SAD-Dependències i per import de 8.884.20€ per al SADSocial, a càrrec de la partida 2018 40301 23100 46500 i núm. d’operació 201800003351
del vigent pressupost municipal.
TERCER. L’Ajuntament de Vila-seca, abonarà la quantitat acordada, degudament
acreditada per la liquidació trimestral que el Consell Comarcal presenti, a càrrec de la
partida 2018 40301 23100 46500 i núm. d’operació que indiqui la Intervenció General del
vigent pressupost municipal.
QUART. Aquest acord queda supeditat a l’aprovació de la despesa màxima anual per
import de 219.051,46 € corresponent a l’any 2018, en relació al conveni de delegació de
competències i de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del
Tarragonès amb NIF P9300002D, en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al Benestar Social i polítiques d’Igualtat, pel que fa a l’Àrea Bàsica de Vila-seca,
d’acord amb el Títol V de la Llei 12/2007, amb vigència des de l’1 d’abril de 2017 fins el
31 de desembre de 2019, i que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Vila-seca, de
data 31 de març de 2017.
CINQUÈ. Validar la despesa del SAD- Dependència i SAD-Social corresponent a l’any
2018, per import total de 23.814,02€, a data d’avui.
SISÈ. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, als interessats, a
l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció General als efectes oportuns.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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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,

El president,

Adolf Barceló Barceló

F. Xavier Farriol Roigés
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