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

DATA:
LLOC:
HORARI:

26 de febrer de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.10 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 REALITZADA EL DIA 19 DE
FEBRER DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 19 de febrer de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA D’UN ANY DEL
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMATITZACIÓ DE LA GESTIÓ
ECONÒMICA GT 2000.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27/5/2015, es va adjudicar a l’empresa J.
T. C., el contracte administratiu regulador de la prestació dels serveis de manteniment i
gestió del programari de Gestió Econòmica GT-2000, per procediment negociat sense
publicitat, per raó d’exclusivitat.
El termini d’execució del contracte es fa fixar en dos anys, prorrogables anualment fins a un
màxim de dos anys mes, comptadors a partir de l’1-3-2015 (Exp. 90/2015).
Atès que la Junta de govern Local en sessió de data 27-2-2017 va aprovar la primera
pròrroga, per un període d’un any, a partir de l’1-3-2017 i fins el 28 de febrer de 2018, del
contracte administratiu que es va formalitzar amb l’empresa J. T. C. (Exp. GOV. 90/2015),
amb manteniment de les mateixes condicions administratives i econòmiques originals.
Atès l’informe jurídic sobre l’acompliment dels requisits exigits pels articles 23 i 303 del
TRLCSP.
Atès que el Sr. J. T. C. ha presenta escrit demanant la pròrroga de l’execució del
contracte per una anualitat.
Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció per ambdues parts, i que per part
de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir durant una anualitat més
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues s’estableix tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a
concurrència la realització d’aquestes.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7-2-2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-109 emès per la Intervenció General en data
20/02/2018.
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 com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta de la regidoria d’Hisenda i Activitat
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar la segona i última pròrroga, per un període d’un any, a partir de l’1-32018 fins al 28-2-2109, del contracte administratiu que es va formalitzar amb l’empresa J.
T. C. regulador de la prestació dels serveis de manteniment i gestió del programari de
Gestió Econòmica GT-2000 (Exp. GOV. 90/2015), la qual durada inicial era de dos anys,
amb manteniment de les mateixes condicions administratives i econòmiques originals.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa corresponent al període març-desembre del
2018, ambdós inclosos, de 8.470,00 euros (Iva inclòs), de conformitat amb l’informe de
fiscalització de la Intervenció municipal, a càrrec de la partida 2018.20601.92000.21600
AD-3685
TERCER. Subrogar la despesa corresponent al període gener-febrer del 2019, ambdós
inclosos, de 1.694,00 euros (Iva inclòs) a l’aprovació del pressupost de l’any 2019.
QUART. Que es publiqui el present acord en el Perfil del Contractant de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar-ho al senyor J. T. C., donar-ne trasllat a la Intervenció de Fons de
l’Ajuntament.
SISÈ. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present acord .

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LACIÓ DE REBUTS DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DOMICILIÀRIES, ANY 2018.

A) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. L. N. G. ( R. E. 0128, de 09/01/2018), on demana
l’anul·lació del rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries corresponent a
l’immoble situat al cr. Tenor Josep Foraste, 8 2n 1r, per tenir un saló de bellesa 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 d’escombraries de locals comercials de l’exercici
2017 es troben cobrats per BASE-Gestió 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 12-01-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-103 de la Intervenció General de data 19-022018.
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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 vista la proposta de 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 cr. Tenor Josep Foraste, 8 2n 1r amb núm. fix: 91018107,
per import de 109€.
SEGON.- Anul·lar els rebuts corresponents a la taxa per recollida d'escombraries de locals
comercials de l'exercici 2018 a nom de B. N. D.
TERCER.- Modificar al padró d'escombraries de locals comercials a efectes de l'exercici
2018 com a subjecte passiu a nom de L. N. G., com a propietari de l'immoble, d'acord amb
l'article 23.2a) del TRLHL, per import de 185€.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
CINQUÈ.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
B) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. A. R. ( R. E. 0089, de 08/01/2018), on demana
l’anul·lació del rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries corresponent a
l’immoble situat al cr Angel Guimerà, 5, per tenir una perruqueria 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 d’escombraries de locals comercials de l’exercici
2017 es troben cobrats per BASE-Gestió 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 12-01-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-104 de la Intervenció General de data 19-022018.
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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 vista la proposta de 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 cr Angel Guimerà, 5 amb núm. fix: 91007749, per import de
109€.
SEGON.- Anul·lar els rebuts corresponents a la taxa per recollida d'escombraries de locals
comercials de l'exercici 2018 a nom de A. A. A.
TERCER.- Modificar al padró d'escombraries de locals comercials a efectes de l'exercici
2018 com a subjecte passiu a nom de A. A. R., com a propietari de l'immoble, d'acord amb
l'article 23.2a) del TRLHL, per import de 185€.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
CINQUÈ.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
3.3 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.
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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. 112/2018 emès per la Intervenció
General de data 21/02/2018.
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-20180000056), per import de 12.757,40 €, 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 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES D’ADEQUACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL SOLAR MUNICIPAL COM A
APARCAMENT SITUAT ENTRE EL CARRER REUS I L’AVINGUDA DE LA
GENERALITAT DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 16 d’octubre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada corresponent als treballs d’adequació i pavimentació del solar municipal com a
aparcament, situat entre el carrer Reus i l’avinguda de la Generalitat de Vila-seca,
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació.
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:
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Núm. Ordre

Núm. Plica

Licitador

Ofi

Baixa %

Pei Puntuació oferta econ.

Increment del termini de
garantia (màxim 5p)

Puntuació millores

Puntuació total

1

7

AGROVIAL, SA

134.629,32 €

25,30

50,0

0,5

10,0

60,5

2

10

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

141.880,00 €

21,28

49,1

0,1

10,0

59,1

3

5

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU

145.547,77 €

19,24

48,4

0,5

10,0

58,9

0,2

2,0

51,5

4

4

M I J GRUAS, SA

140.270,42 €

22,17

49,3

5

1

EXXABER, SL

152.089,07 €

15,61

46,9

0,1

4,0

51,0

6

11

CARBONELL, SA

162.200,00 €

10,00

42,4

5,0

0,0

47,4

7

3

TRANSMABER, SL

167.773,08 €

6,91

36,7

0,2

10,0

46,9

8

9

PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D'EBRE, SA

167.000,00 €

7,34

37,8

0,2

8,0

46,0

9

8

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL

170.187,74 €

5,57

32,3

0,2

0,0

32,5

10

2

GARCIA RIERA, SL

177.568,83 €

1,47

0,0

0,4

10,0

10,4

11

6

CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL

178.081,57 €

1,19

0,0

0,2

10,0

10,2

Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut major puntuació total AGROVIAL, SA, es va
identificar com a desproporcionada o anormal, en aplicació dels criteris de l’article 85.4
RGLCAP, aquest Ajuntament de Vila-seca va efectuar requeriment per la Mesa de
Contractació en data 20 de desembre de 2017, per tal que justifiqués la valoració de
l’oferta presentada a la licitació i en data 22 de desembre de 2017 va presentar els
corresponents documents justificatius i aclariments, donant-se per vàlida la justificació
aportada d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 2 de gener de
2018, en el que es proposa l’adjudicació de es obres de referència a l’empresa
AGROVIAL, SA.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 15 de gener de 2018.
Vista la diligència-informe amb observacions núm. 12-2018-088 emès per la Intervenció
general en data 13-2-2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 20 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.
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
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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:

Núm. Ordre

Núm. Plica

Licitador

Ofi

Baixa %

Pei Puntuació oferta econ.

Increment del termini de
garantia (màxim 5p)

Puntuació millores

Puntuació total

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 l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i Memòria valorada aprovats al seu dia,
en el procediment de contractació de les obres compreses a la Memòria valorada
corresponent als treballs d’adequació i pavimentació del solar municipal com a
aparcament, situat entre el carrer Reus i l’avinguda de la Generalitat de Vila-seca, és la
presentada per l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF A25059924, pel preu de 134.629,32 €
(sense IVA), 28.272,16 € en concepte d’IVA que fan un total de 162.901,48 € (IVA inclòs):

1

7

AGROVIAL, SA

134.629,32 €

25,30

50,0

0,5

10,0

60,5

2

10

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

141.880,00 €

21,28

49,1

0,1

10,0

59,1

3

5

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU

145.547,77 €

19,24

48,4

0,5

10,0

58,9

4

4

M I J GRUAS, SA

140.270,42 €

22,17

49,3

0,2

2,0

51,5

0,1

4,0

51,0

5

1

EXXABER, SL

152.089,07 €

15,61

46,9

6

11

CARBONELL, SA

162.200,00 €

10,00

42,4

5,0

0,0

47,4

7

3

TRANSMABER, SL

167.773,08 €

6,91

36,7

0,2

10,0

46,9

8

9

PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D'EBRE, SA

167.000,00 €

7,34

37,8

0,2

8,0

46,0

9

8

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL

170.187,74 €

5,57

32,3

0,2

0,0

32,5

10

2

GARCIA RIERA, SL

177.568,83 €

1,47

0,0

0,4

10,0

10,4

11

6

CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL

178.081,57 €

1,19

0,0

0,2

10,0

10,2

SEGON.- Requerir a l’empresa AGROVIAL, SA, amb NIF A25059924, 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
tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia definitiva per un
import de 6.731,47 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
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TERCER.- Advertir a l’empresa AGROVIAL, SA, amb NIF A25059924, 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. 801959 i notificar la present resolució a
l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF A25059924, per tal de fer efectiu l’abonament de les
despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT (núm. 209 de data 30 d’octubre de 2017
per import de 251,90 €.
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.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS DE RETORN DE FIANCES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. E. B. V. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES
OBRES D’ARRANJAMENT DELS VOLADISSOS DE L’HABITATGE SITUAT AL C.
ANGEL GUIMERÀ, NÚM. 17 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten 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. Concedir al Sr. E. B. V. el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament dels voladissos de l’habitatge situat al c. Angel Guimerà, núm. 17 de Vilaseca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT PROPIETARIS RAMON D’OLZINA, 18 DE
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, NÚM. 18 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten 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. Concedir a la Comunitat de Propietaris Ramon d’Olzina, 18 el retorn de la
fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat a l’avda.
Ramon d’Olzina, núm. 18 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE L’APLICACIÓ DE LES TARIFES DEL
SERVEI URBÀ DE TAXI DEL MUNICIPI, ANY 2018.
La Comissió de Preus de Catalunya, en sessió de 9 de gener de 2018, va acordar no
incrementar les tarifes dels serveis de transport col·lectiu de passatgers i auto-taxi per al
2018, en aplicació del Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema
simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28
d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.
Atès, conseqüentment, que els prestadors de serveis de transport col·lectiu de passatgers i
auto-taxi, que requereixin un augment de les tarifes per al 2018 han de presentar la
sol·licitud de modificació de tarifes pel sistema ordinari establert al Decret 149/1998, de 28
d’abril.
Atès que amb data 19-01-2018 (RE 391/18),el Sr. Javier Torres Royo, en qualitat de
mandatari dels taxistes de Vila-seca (Ràdio - Taxis de Vila-seca – La Pineda), integrats en la
Federació Empresarial d’Auto-Transport de Tarragona (FEAT, manifesta la voluntat d’aquest
col·lectiu d’acollir-se al marc econòmic establert per l’acord de la Comissió de Preus de
Catalunya de 18-12-2015, de congelació de les tarifes dels serveis de transport col·lectiu
urbà de viatgers i autotaxis a nivell de Catalunya per a l’any 2018, respecte les aprovades
per al 2015.
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.- Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Vila-seca de l’Acord de la Comissió de
Preus de Catalunya, en sessió de 18 de desembre de 2015, i de la conformitat de
l’agrupació Ràdio - Taxis de Vila-seca – La Pineda, de manteniment per al 2018 de
l’estructura de tarifes aprovada per a l’any 2015 respecte del servei urbà de taxi del municipi,
les quals mantindran configuració següent, amb l’Iva inclòs:
Tarifa T-2 DIES FEINERS - HORARI DIÜRN (de 8 a 20 hores) :
Baixada de bandera ................................
3,64 €
Tarifa quilomètrica ..................................
1,13 €
Tarifa horària ............................................
18,32 €
Tarifa T-1 HORARI NOCTURN (de 20 a 8 hores) DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS les
24 hores:
Baixada de bandera ................................
4,40 €
Tarifa quilomètrica .....................................
1,37 €
Tarifa horària a ............................................
22,00 €
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Suplements:
Recollida a domicili .(T-1 i T-2)..................
1,77 €
Maletes (T-1) ..........................................
0,88 €
Maletes (T-2) ...............................................
1,09 €
Sortida estació FFCC (T-1 i T-2)..................
1,09 €
De la 5a plaça en endavant ......................... 1,54 € / plaça
Limitar el nombre de suplements a un màxim d’1 en total
SEGON.- Trametre el present acord, al Servei Territorial de la Demarcació de Tarragona de
la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió de Preus de Catalunya, a
l’Agrupació de Ràdio - Taxis de Vila-seca – La Pineda i a la Federació Empresarial d’AutoTransport de Tarragona (FEAT).
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE TRANSMISSIÓ D’UNA LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE TAXI.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R. P. G. on sol·licita la transmissió de la llicència
municipal de taxi núm. 9, conjuntament amb el vehicle matrícula 8331 JJF adscrit a la
mateixa, de la qual és titular el Sr. J. M. G. L.
Atès que el Sr. R. P. G. reuneix les condicions que determinen tant la Llei 19/2003, de 4
de juliol, del taxi, com el Reglament del Servei urbà de taxi del municipi de Vila-seca,
modificat per l’acord de Ple de data 24/02/2012.
Vista la documentació presentada pel peticionari, 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 transmissió al Sr. R. P. G. de la llicència municipal de taxi núm. 9,
de la qual era titular el Sr. J. M. G. L., conjuntament amb el vehicle adscrit a la mateixa,
matrícula 8331 JJF, un cop comprovat que es reuneixen les condicions establertes en la
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, així com les que figuren al Reglament del Servei urbà
de taxi del municipi de Vila-seca, modificat per l’acord de Ple de data 24/02/2012.
SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 340,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 802153), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Servei Territorial de Transports del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a
l’agrupació de Radio Taxi del municipi, a la Policia Local i al peticionari.
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5.3 APROVACIÓ I VALIDACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE TRANSPORT, GESTIÓ I TRACTAMENT DELS RESIDUS
A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL.
I.- Vist que per Acord de data 27 de juny de 2016, la Junta de Govern local, va adjudicar a
l’empresa SAICA NATUR, SL, CIF B 50616416 el servei de transport, gestió i tractament
dels residus de la deixalleria municipal de Vila-seca, mitjançant procediment obert,
subjecte al preu més baix com a un únic criteri de valoració, per un import anual de
32.102,46 € (sense IVA), i 35.494,96€ (IVA inclòs), amb una durada de 3 anys + 1 any
prorrogable, havent-se signat el contracte administratiu en data 1 de juliol de 2016.
II.- Vist que per Decret de l’Alcaldia de data 28 de desembre de 2017, es va acordar
iniciar expedient, d’acord amb l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics en data 12 de
desembre de 2017, per modificar l’import anual del contracte esmentat en el percentatge
màxim del 15% especificat en el Plec de Clàusules Administratives, durant el que resta
de vigència del contracte, tal i com es mostra en la següent taula:

Any 2017
Any 2018
Any 2019 (gener-juny)
Import total

Aplicació
pressupostària
15.16230.22700
50402.16230.22700

Import anual contracte
(IVA inclòs)
35.494,96€
35.494,96€
17.747,48€

Modificació 15%
(IVA inclòs)
5.324,24€
5.324,24€
2.662,12€

Nou import anual
(IVA inclòs)
40.819,20€
40.819,20€
20.409,60€

88.737,40€

13.310,60€

102.048,00€

III.- Vist que en l’esmentat Decret de l’Alcaldia notificat al contractista en data 4 de gener
de 2018, se li concedia un termini d’audiència de cinc dies hàbils, perquè presentés les
al·legacions que considerés pertinents, i que ha transcorregut l’esmentat termini sense
que hagi presentat al·legacions.
IV.- Amb data 22 de desembre de 2017, es va emetre informe favorable per Intervenció
sobre la part econòmica i les repercussions pressupostàries de la modificació, a càrrec.
Així mateix, es va incorporar a l’expedient certificat d’existència de crèdit.
V.- Vist que durant l’any 2017 no ha estat possible prendre un acord al respecte, per
manca de temps material per tramitar l’expedient, i s’ha presentat per part de l’empresa
SAICA NATUR, SL, la factura corresponent al mes de desembre de 2017, per un import
de 2.107,25€ IVA inclòs, despesa que s’ha de validar, així com el corresponent servei
prestat.
VI.- Vist l’informe justificatiu de validació de la despesa corresponent a la factura pendent
referent a l’actuació que es va portar a terme durant el mes de desembre de 2017, que
ascendeix a la quantitat de 2.107,25 € (IVA inclòs), que ha esta conformada el dia 12 de
gener de 2018, i que correspon a un servei prestat satisfactòriament, tractant-se de la
gestió de residus de la deixalleria municipal, i que no es pot deixar de prestar mentre duri
la vigència del contracte.
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Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics en data 12 de gener de 2018, de
justificació de validació de servei i de despesa.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics en data 12 de gener de 2018 de conformitat amb
l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, del següent
contingut
LEGISLACIÓ APLICABLE
-

Els articles 106, 110, 211, 219, i la Disposició Addicional Segona del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.

-

Els articles 97 i 102 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

-

L’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques.

-

La Base 24 d’execució del pressupost respecte l’aprovació de despeses
d’exercicis anterior.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació per la Junta de Govern Local en virtut de
delegació de l’Alcaldia efectuada mitjançant Decret de 30 de juny de 2015.
Vist això, de conformitat amb els antecedents obrants a l’expedient i en virtut del decret
d’alcaldia de 30 de juny de 2015, 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.- Validar l’expedient per modificar l’import anual del contracte del servei de
transport, gestió i tractament dels residus de la deixalleria municipal de Vila-seca en el
percentatge màxim del 15% especificat en el Plec de Clàusules Administratives, des de
l’any 2017 i el que resta de vigència del contracte (2018 i sis mesos de 2019), tal i com
es mostra en la següent taula:

Any 2017
Any 2018
Any 2019 (gener-juny)
Import total

Aplicació
pressupostària
15.16230.22700
50402.16230.22700

Import anual contracte
(IVA inclòs)
35.494,96€
35.494,96€
17.747,48€

Modificació 15%
(IVA inclòs)
5.324,24€
5.324,24€
2.662,12€

Nou import anual
(IVA inclòs)
40.819,20€
40.819,20€
20.409,60€

88.737,40€

13.310,60€

102.048,00€
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El nou import anual del contracte constitueix el límit màxim de despesa i la despesa real
en cada anualitat serà en funció del servei prestat.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 13.310,60€ (IVA inclòs), amb càrrec a les
aplicacions 15.16230.22700 i 50402.16230.22700 del pressupost municipal, que implica
la present modificació contractual, segons el següent quadre:
Aplicació
pressupostària
15.16230.22700

Any 2017
Any 2018
50402.16230.22700
Any 2019 (gener-juny)
Import total 2017, 2018 i sis mesos 2019

Modificació 15%
(IVA inclòs)
5.324,24€
5.324,24€
2.662,12€
13.310,60€

L’import corresponent a l’any 2018, 5.324,24 € correspon a l’operació ADC-3332, i
l’import previst per l’any 2019 de 2.662,12€, correspon a l’operació ADFUTI 3355.
TERCER.- Validar els serveis prestats corresponents al contracte del servei de transport,
gestió i tractament dels residus de la deixalleria municipal de Vila-seca, durant el mes de
desembre de 2017 per SAICA NATUR SL, B50616416.
QUART.- Validar la despesa corresponent a la factura presentada per SAICA NATUR, SL
B 50616416, del mes de desembre de 2017 per un import de 2.107,25€ (IVA inclòs), a
càrrec de l’aplicació pressupostària 50402.16230.22700, ADO 3356 i ACRPEN- 3357 de
l’any 2018 i aprovar el seu pagament.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA EN RELACIÓ AL CONVENI DE
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I
ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT, ANY 2018.
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.
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
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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 allò que s’estableix a l’annex 2 de l’acord econòmic, de l’esmentat conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila- seca, en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat.
Vist l’informe de la prefectura del servei de data 15 de febrer de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-076* emès per la Intervenció General en data
12 de febrer de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 19 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 una despesa màxima anual per un import de 219,051,46 € a càrrec de
la partida 2018 40301 23100 46500 AD 3351 del vigent pressupost municipal, de
conformitat amb allò que s’estableix a l’annex 2 de l’acord econòmic, al Consell Comarcal
del Tarragonès, amb NIF P9300002D.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, a l’Àrea Bàsica de
Serveis Socials de Vila-seca i al Consell Comarcal del Tarragonès, per al seu
coneixement i efectes.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE
L’AJUNTAMENT PER L’ANY 2018.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca per a l’any 2018,
redactat de conformitat amb allò que disposa l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 12 del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat
pel RD 887/2006, de 21 de juliol.
Vist allò que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, pel que a les obligacions de publicitat del Pla.
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Vist l’informe jurídic i l’informe de prefectura que consten a l’expedient.
Vist l’informe de fiscalització núm. 12-2018-093* de 15 de febrer de 2018.
De conformitat amb el decret de l’alcaldia de 30 de juny de 2015 pel que fa a delegació
de competències a favor de la Junta de Govern Local i vista la proposta formulada per la
Regidoria del Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca per a
l’any 2018 d’acord amb el redactat i contingut que consta a l’expedient.
SEGON.- Donar publicitat al Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Vila-seca
per a l’any 2018 mitjançant la publicació de dit Pla al Portal de la Transparència de
l’Ajuntament.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal i ales secretaries de les
comissions informatives.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ TOTAL TÈCNICA I ECONÒMICA
DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ D’UN TREBALLADOR
DURANT 12 MESOS DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2016.
Vista la resolució de data 1 de desembre de 2016, emesa per la directora del Servei
d’Ocupació de Catalunya, en que es comunica l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament de Vila-seca de 47.200,00 euros, pel desenvolupament del programa Treball
i Formació adreçat a 4 persones aturades (expedient núm. 2016/PANP/SPOO/0073).
Vista la base 17 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, l’entitat promotora ha
d’acreditar la correcta realització de les accions objecte de subvenció així com l’aplicació
dels fons rebuts amb la presentació de la documentació tècnica i econòmica davant el
Servei d’Ocupació de Catalunya una vegada finalitzat cada contractació.
Atès que amb data 30 de desembre de 2017 ha finalitzat la contractació de dotze mesos
d’un treballador objecte de subvenció del programa Treball i Formació 2016, s’incorpora a
l’expedient de justificació tots els documents tècnics i de justificació econòmica que s’han
de presentar davant el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Vist l’expedient del programa, la subvenció atorgada per part del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya va ser de 47.200,00 euros, per la contractació de tres
treballadors durant sis mesos a jornada completa i la contractació d’un treballador durant
dotze mesos.
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Vista la Resolució d’atorgament de subvenció per part del SOC la distribució econòmica
de pagament va ser d’una bestreta del 80% de la subvenció atorgada amb un import de
37.760,00 euros que es va fer efectiva el 2 de gener de 2017, un pagament al 2017
d’import 5.673,00 euros i un últim pagament de 3.767,00 euros al 2018.
Vista la justificació parcial aprovada per Junta de Govern Local de data 28 d’agost de
2017 i presentada al Servei d’Ocupació de Catalunya, corresponent a la finalització dels
tres treballadors contractats durant sis mesos compresos des del 30 de desembre de
2016 fins al 29 de juny de 2017.
Atès que la contractació del treballador a dotze mesos ha finalitzat el contracte, es
justifica la contractació del mateix.
Vist l’informe de prefectura del servei de data 26 de gener de 2018, i els informes
complementaris del servei de data 9 de febrer de 2018 i 21 de febrer de 2018.
Vist els Informes de la Intervenció Municipal núm. 2018-057 de data 7 de febrer de 2018 i
núm. 12-2018-107 de data 20 de febrer de 2018.
A la vista de tots aquests antecedents, 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.- Aprovar la memòria tècnica final del programa Treball i Formació 2016 i la
justificació econòmica de la subvenció atorgada corresponent a la partida pressupostària
402012410045050, en referència a la contractació d’un treballador amb un període de
dotze mesos compresos des del 30 de desembre de 2016 al 29 de desembre de 2017.
SEGON.- Trametre la documentació per la justificació tècnica i econòmica que s’indica a
la “Guia de prescripcions tècniques”, al Servei d’Ocupació de Catalunya amb NIF
Q0801272F.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.

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,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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