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

DATA:
LLOC:
HORARI:

5 de març de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.25 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
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària
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 LES ACTES DE LES SESSIONS REALITZADES ELS
DIES 26 DE FEBRER.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 26 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, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL
PADRÓ DE GUALS PER TAL D’ADAPTAR-LO A LA NORMATIVA VIGENT EN
MATÈRIA DE TAXES.
A l’Informe-Proposta IT-4/18, emès per la Tresoreria en data 23-02-2018 es posen de
manifest els següents FETS:
“PRIMER: Actualment el padró de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
per la ocupació de la via pública per entrada i sortida i estacionament de vehicles (Guals) recull com a titulars
dels rebuts als titulars de la llicència.
SEGON: La normativa actual sobre taxes estableix que per aquest tipus de tributs el titular del rebut ha de ser
el propietari de la finca i locals als que donen accés aquestes entrades de vehicles.
TERCER: El passat dia 15 de gener es va aprovar el Calendari Fiscal en el qual s’especificava com a període
de pagament de l’esmentat padró del 27 d’abril al 29 de juny de 2018. “

Atès l’article 23.2.d) Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL):
“2.Tendrán la condicion de sustitutos del contribuyente(...)
d) En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas
de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o
supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

I d’acord amb l’article 36.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària:“Es
sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la
obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes
a la misma”

Atenent la necessitat d’adaptar el padró de Guals a la normativa vigent sobre taxes, donat
l’elevat volum de rebuts que requereixen ser modificats per tal d’incloure com a titular al
propietari dels immobles (1.218 rebuts per l’exercici anterior) i davant la manca de
personal al departament de tresoreria que permetés realitzar la modificació abans de la
data actual de cobrament proposada al calendari fiscal ja aprovat.
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.- Modificar la data de cobrament del padró de Guals, de tal forma que per l’any
en curs es puguin complir els requisits legals establerts, passant de ser del termini (27/0429/06) al termini (29/06-31/08)
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SEGON: Notificar l’acord adoptat a BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS donat que es tracta
d’una taxa amb la recaptació delegada a aquesta entitat, a Tresoreria i a la Intervenció
Municipal de Fons.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’APORTACIÓ ORDINÀRIA PER A L’EXERCICI DE
2018 AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT DEL CAMP DE TARRAGONA.
Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2007, va ésser
aprovada l’adhesió del municipi de Vila-seca al Consorci per a la gestió de la Televisió
Digital Terrestre del Camp de Tarragona (tacoalt).
Vist que el passat 24 de novembre el Consell plenari de l’esmentat consorci, aprovà el
pressupost i les aportacions ordinàries per a l’exercici de 2018 aplicables als Ens Locals
que formen part del Consorci.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16/02/2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-138 de la Intervenció General de data 27-022018.
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.- Aprovar l’aportació ordinària anual de 74.123,30 € per a l’exercici 2018, al
Consorci per a la gestió del TDT del Camp de Tarragona, NIF P-43000621. Aquest
pagament es farà trimestralment per imports de 18.530,83 €, en compliment del que es
preveu als Estatuts de l’esmentat consorci.
SEGON.- Aprovar el pagament del primer termini per import de 18.530,83 €, de
l’esmentada aportació, a càrrec de la partida 20401.49100.46700 del vigent pressupost,
així com els pagaments dels trimestres següents, prèvia presentació de la nota de càrrec
o documentació tramesa per part del consorci.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la gerència del Consorci i a la Intervenció
municipal de fons.
3.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE SUBVENCIÓ PER A LA
REALITZACIÓ D’ESTUDIS DE DRET AMBIENTAL, EN APLICACIÓ DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT I LA URV.
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Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2004, pel qual s’aprova el
conveni específic de col·laboració entre el Departament de Dret públic de la Universitat
Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Vila-seca, que consisteix en subvencionar anualment la
publicació d’un treball de recerca final del Màster en dret ambiental (MDA) o del títol de
Graduat superior en dret ambiental (GSDA).
Vist l’escrit de la Universitat Rovira i Virgili de data 27 de desembre actual, on se sol·licita,
d’acord amb el conveni esmentat, el pagament de la subvenció per tal que sigui publicat
el treball finalista, vista la decisió final del tribunal nomenat pel Departament de Dret
Públic amb l’objectiu de valorar els treballs de recerca final presentats en el curs 20162017, aquesta Regidoria d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, el que segueix:
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16-02-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-123 de la Intervenció General de data 22-022018.
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.- Aprovar la despesa i proposar el pagament de 3.000 € al Departament de Dret
públic de la Universitat Rovira i Virgili amb NIF:Q-9350003-A en concepte de subvenció
per a la realització d’estudis de dret ambiental, d’acord amb el conveni específic de
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Vila-seca i la URV, a càrrec de la partida
20401.17210.48000 del vigent pressupost.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Dret Públic de la URV i a la
Intervenció municipal de Fons.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT AL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE, DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CATALUÑA,
DEL CÀNON PER L’OCUPACIÓ I APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE (PLATGES) DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA, TEMPORADA
2017.
Atès que en data 19 de desembre de 2017 (núm. Registre d’entrada 8840), es sol·licita
per part del Servicio Provincial de Costas en Tarragona, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Servei Provincial de Costes, la liquidació i pagament del
cànon d’autorització pels serveis de temporada 2017 a les platges del terme municipal de
Vila-seca, per import de 36.340,50 €.
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Consultada la base de dades de gestió d’ingressos, es comprova, que efectivament,
durant la temporada 2017, ha estat ingressat en concepte de cànon de platges l’import de
36.340,50€, per part dels diversos adjudicataris dels serveis de platges durant la
temporada 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 01-02-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-119 de la Intervenció General de data 21-022018.
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.- Aprovar el pagament extrapressupostari de 36.340,50 € a favor del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Servicio Provincial de Costas en
Tarragona, NIF: S-4317004-B en concepte de cànon per ocupació i aprofitament del
domini públic marítim-terrestre, per instal·lació dels serveis de temporada 2017 a les
platges del terme municipal de Vila-seca.
SEGON.- Traslladar còpia del present acord al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Servicio Provincial de Costas en Tarragona i a la Intervenció municipal.

3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DEL QUART
TRIMESTRE DE 2017.
Vista la declaració d’ingressos presentada per AUDAX ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 0369, de
18-01-2018), 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 quart
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic 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 19-02-2018.
Vist l’informe de conformitat núm.12-2018-127 de la Intervenció General de data 22-022018.
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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 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. 802072, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 504,03€,
a AUDAX ENERGIA S.A., NIF: A-85258549, com a empresa subministradora de serveis
públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AUDAX ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.
3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER PARAMETRITZAR LA
CONFORMITAT DE FACTURES A SICAP A L’AJUNTAMENT.

Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
de consultoria per parametritzar la conformitat de factures a SICAP a l’Ajuntament de
Vila-seca.
Vist que per raó d’exclusivitat, d’acord amb allò disposat per l’article 170.d) del TRLCSP,
s’ha rebut l’oferta de l’empresa T-SYSTEMS (CIF A81608077) que és el propietari de les
aplicacions SICAP; REGISTR@; Signatura electrònica i Efact, per un import de 5.568,00
€ (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 12/02/2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-130 emès per la Intervenció General en data
22/02/2018.
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
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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.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del servei de de
consultoria per parametritzar la conformitat de factures a SICAP a l’Ajuntament de Vilaseca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa a T-SYSTEMS (CIF A81608077), per un import de
5.568,00 €, més 1.169,28 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de
IVA
inclòs,
a
càrrec
de
les
aplicacions
pressupostàries
6.737,28
2018.20501.49100.22706 AD-3929 corresponent al pressupost municipal vigent.
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.

3.7
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE
FACTURES.
Es dona compte dels decrets de l’alcaldia de data de 21 de febrer de 2018 pels quals
s’aproven les relacions de factures OF-2018000068 i OF-2018000071, els regidors
membres en resten assabentats.
3.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis 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 gestor del servei que
les ha 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 27/02/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-154 emès per la Intervenció
General de data 27/02/2018.
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, 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 OF2018000083), per import de 145.059,23 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis 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 gestor del servei que
les ha 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 27/02/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-154 emès per la Intervenció
General de data 27/02/2018.
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,
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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.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2018000084), per import de 93.373,92 €, 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 INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SERVEI DE
CONSULTORIA INTEGRAL PER AL CONTROL I SEGUIMENT DEL PROGRAMA POFEDER “RESTAURACIÓ, PER AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL, DEL CELLER
NOUCENTISTA DE VILA-SECA”.
Vist els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del servei servei de
consultoria integral per al control i seguiment del programa PO-FEDER “RESTAURACIÓ,
PER AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL, DEL CELLER NOUCENTISTA DE VILASECA, establint una durada del contracte de 4 anys prorrogables per 2 anys més.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real 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
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei, a càrrec de la partida 30301.15100.22706, prevista en el pressupost de
l’any 2018.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12 de febrer de 2018
Vistos els informes amb objeccions no suspensives núms. 2018-148 i 12-2018-158
emesos per la Intervenció general en dates 26 i 28 de febrer de 2018.
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Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 28 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.
Vistos els anteriors antecedents, 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, mitjançant procediment obert i ordinari, i
diversos criteris de valoració subjectes a fórmules automàtiques per a la contractació del
servei de consultoria integral per al control i seguiment del programa PO-FEDER
“RESTAURACIÓ, PER
AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL, DEL CELLER
NOUCENTISTA DE VILA-SECA”, amb una despesa màxima anual de 22.500,00 € (IVA
exclòs) i de 4.725,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 27.225,00 € (IVA inclòs),
amb una durada de 4 anys prorrogables per dos anys més, a càrrec de la partida
30301.15100.22706 prevista en el pressupost de l’any 2018, procedint-se a subordinar
aquesta despesa a l’aprovació dels corresponents pressupostos en els anys següents de
vigència del contracte.
L’import de licitació previst per a l’any 2018 és de 13.612,50 € (IVA inclòs), per a l’any
2019 és de 27.225,00 € (IVA inclòs), per a l’any 2020 és de 27.225,00 € (IVA inclòs), per
a l’any 2021 és de 27.225,00 € (IVA inclòs) i a l’any 2022 és de 13.612,50 € (IVA inclòs).
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir
la contractació del servei de consultoria integral per al control i seguiment del programa POFEDER “RESTAURACIÓ, PER AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL, DEL CELLER
NOUCENTISTA DE VILA-SECA”.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), amb una antelació mínima de 15
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions.
QUART. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIONS DE
DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS.

A) Vista la petició (RE 2017007359) presentada pel Sr. F. J. M. M., en què se sol·licita el
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts pel pagament d’un trasllat i
estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, Expedient B-0111504.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 4-4-2017 es va acordar la iniciació de
l’expedient adreçat a determinar la procedència de la devolució d’ingressos sol·licitada.
Atès l’informe jurídic emès a l’efecte i de conformitat amb allò que estableixen els articles
32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la LGT, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Atès que de l’informe emès per la prefectura de la Policia Local es constata la
improcedència de la devolució d’ingressos indeguts.
Atès que la competència per a la devolució d’ingressos indeguts és de l’Alcaldia, la qual
ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 30 de juny de
2015.
Atesos els anteriors antecedents, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la Llei General Tributària, 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. Desestimar, d’acord amb l’informe de la Policia Local i el jurídic emesos a
l’efecte, la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts pel concepte de pagament d’un
trasllat Al dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, per import total de 114,00 euros.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant, amb indicació dels recursos
corresponents.

B) Vista la petició (RE 2017006753) presentada pel Sr. I. C., en què se sol·licita el
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts pel pagament d’un trasllat i
estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, Expedient B-01728127.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 07-02-2018 es va acordar la iniciació de
l’expedient adreçat a determinar la procedència de la devolució d’ingressos sol·licitada.
Atès l’informe jurídic emès a l’efecte i de conformitat amb allò que estableixen els articles
32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 18 del Reial Decret
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520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la LGT, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Atès que de l’informe emès per la prefectura de la Policia Local es constata la
improcedència de la devolució d’ingressos indeguts.
Atès que la competència per a la devolució d’ingressos indeguts és de l’Alcaldia, la qual
ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 30 de juny de
2015.
Atesos els anteriors antecedents, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la Llei General Tributària, 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. Desestimar, d’acord amb l’informe de la Policia Local i el jurídic emesos a
l’efecte, la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts pel concepte de pagament d’un
trasllat i estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, per import total de 197,00
euros.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant, amb indicació dels recursos
corresponents.
5.2 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I
EMMAGATZEMATGE, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE DIVERSOS ORNAMENTS
D’ENLLUMENAT DE NADAL PER ALS NUCLIS URBANS DE LA PINEDA I LA PLANA
Vist els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del subministrament
descrit en el present plec consistent en el subministrament, transport i emmagatzematge, en
règim de lloguer de diversos ornaments d’enllumenat de Nadal, per tal de cobrir les
necessitats en els nuclis urbans de La Pineda i de La Plana del terme municipal de Vila-seca
establint una durada del contracte de 3 anys sense possibilitat de pròrroga.
Consta a l’expedient informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real 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
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
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Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei, a càrrec de la partida 50401.92000.20301.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei emès en data 8 de febrer de 2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-156 de la Intervenció general
de data 28 de febrer de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 28 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 de les competències establertes en la normativa contractual i en allò establert en
la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril i les seves
modificacions així com 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 formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, i una
pluralitat de criteris de valoració per la contractació del subministrament, transport i
emmagatzematge, en règim de lloguer, sense opció de compra, de diversos ornaments
d’enllumenat de Nadal, per als nuclis urbans de La Pineda i de La Plana, amb una despesa
màxima anual de 32.117,73 € (IVA exclòs), i 6.744,72 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 38.862,45 € (IVA inclòs), amb una durada de tres anys sense possibilitat de pròrroga, a
càrrec de la partida 50401.92000.20301 del pressupost municipal i que estarà subordinat en
els exercicis successius a l’aprovació pressupostària de forma definitiva de les anualitats
corresponents.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del subministrament, transport i emmagatzematge, en règim de
lloguer, sense opció de compra, de diversos ornaments d’enllumenat de Nadal, per als
nuclis urbans de La Pineda i de La Plana.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), amb una antelació mínima de 15
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions.
QUART. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
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5.3 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE VILASECA.
En aquest moment de la sessió s’incorpora la Sra. Núñez.
Vist els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del servei de telefonia
mòbil de l’Ajuntament de Vila-seca, amb un pressupost anual màxim de licitació de
11.900,00 € (IVA exclòs) i de 2.499,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 14.399,00 €
(IVA inclòs), establint una durada del contracte de 2 anys prorrogables per 1 any més.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real 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
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei, a càrrec de la partida 50401.92000.22200 prevista en el pressupost de
l’any 2018, procedint-se a subordinar aquesta despesa a l’aprovació dels corresponents
pressupostos en els anys següents de vigència del contracte.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vist l’informe de la prefectura del servei de data 14 de febrer de 2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-157 emès per la Intervenció
General en data 28 de febrer de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 28 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.
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. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, i el
preu més baix com a únic criteri de valoració per la contractació del servei de telefonia
mòbil de l’Ajuntament de Vila-seca, amb un pressupost anual màxim de licitació de
11.900,00 € (IVA exclòs) i de 2.499,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 14.399,00
€ (IVA inclòs), amb una durada de 2 anys prorrogables per 1 any més, a càrrec de la
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partida 50401.92000.22200 prevista en el pressupost de l’any 2018, procedint-se a
subordinar aquesta despesa a l’aprovació dels corresponents pressupostos en els anys
següents de vigència del contracte.
L’import de licitació previst per a l’any 2018 és de 5.999,58 € (IVA inclòs), per a l’any
2019 és de 14.399,00 € (IVA inclòs) i per a l’any 2020 és de 8.394,40 € (IVA inclòs).
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del servei de telefonia mòbil de l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), amb una antelació mínima de 15
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions.
QUART. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
5.4 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL EN EL MUNICIPI DE VILA-SECA
Vist els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del servei de
conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical en el municipi de Vilaseca, amb un pressupost anual màxim de licitació de 17.500,00 € (IVA exclòs) i de
3.675,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 21.175,00 € (IVA inclòs), amb una
durada de 3 anys prorrogables per 1 any més.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real 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
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei, a càrrec de la partida 50401.15320.21000 prevista en el pressupost de
l’any 2018, procedint-se a subordinar aquesta despesa a l’aprovació dels corresponents
pressupostos en els anys següents de vigència del contracte.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vist l’informe de la prefectura del servei de data 19 de febrer de 2018.
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Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-159 emès per la Intervenció
General en data 28 de febrer de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 28 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.
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. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, i
diversos criteris de valoració per la contractació del servei de conservació i manteniment
de la senyalització horitzontal i vertical en el municipi de Vila-seca, amb un pressupost
anual màxim de licitació de 17.500,00 € (IVA exclòs) i de 3.675,00 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 21.175,00 € (IVA inclòs), amb una durada de 3 anys prorrogables per
1 any més, a càrrec de la partida 50401.15320.21000 prevista en el pressupost de l’any
2018, procedint-se a subordinar aquesta despesa a l’aprovació dels corresponents
pressupostos en els anys següents de vigència del contracte.
L’import de licitació previst per a l’any 2018 és de 14.116,64 € (IVA inclòs), per a l’any
2019 és de 21.175,00 € (IVA inclòs), per a l’any 2020 és de 21.175,00 € (IVA inclòs) i per
a l’any 2021 és de 7.058,32 € (IVA inclòs).
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del servei de conservació i manteniment de la senyalització
horitzontal i vertical en el municipi de Vila-seca
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), amb una antelació mínima de 15
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions.
QUART. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS 2016.
En compliment d’allò que disposa l’article 14 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions i l’article 12 del Pla Estratègic de
Subvencions 2016, s’ha elaborat l’informe de seguiment de l’esmentat Pla, on s’ha
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efectuat una avaluació de cada subvenció respecte del grau de compliment, les
incidències i, si escau, les propostes de millora.
Aquest informe ha estat posat en coneixement de la comissió informativa de Serveis a les
Persones el dia 20 de febrer de 2018.
Els regidors membres en resten assabentats.

6.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2017,
es va aprovar la classificació i requeriment en el procediment obert tramitat per
l’adjudicació del contracte del Servei d’Intervenció Socioeducativa.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
d’acord amb el que es disposa al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els plecs de clàusules que regulen
aquesta contractació.
Vist que l’empresa licitadora Fundació Privada En Xarxa, ha presentat la documentació
establerta en la clàusula 19 del plec, acreditativa de la solvència econòmica, financera,
tècnica i professional, i tal com s’indica a la clàusula 12, de trobar-se al corrent de
pagament de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb aquest
Ajuntament, i també ha constituït la garantia definitiva, tot en el termini concedit.
Vist l’informe de la prefectura del servei de data 23 de gener de 2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-116* emès per la Intervenció General en data
21 de febrer de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 23 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.
Per tot l’exposat, 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:
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PRIMER. Aprovar l’import d’adjudicació total per valor de 269.390,00 €, sense IVA, per
la totalitat dels dos anys de la durada del contracte, d’acord amb el següent detall:
Base càlcul mensual: 134.695,00 : 12 = 11.224,5833 (sense IVA)
La previsió d’inici del servei es calcula per l’1 d’abril amb data de finalització a 31 de març
de 2020.

2018

2019

2020

9 mesos x 11.224,5833 €

12 mesos x 11.224,5833 €

3 mesos x 11.224,5833 €

101.021,25€

134.695€

33.673,75€

Autoritzar i disposar la despesa per import de 101.021,25 € (sense IVA), a càrrec de la
partida 2018 40301 23100 22706 Relació AD 72 i núm. d’operació que indiqui la
Intervenció General del vigent pressupost municipal i pels 168.368,75 € (sense IVA)
restants, s’adopta el compromís de consignar-los en el pressupost dels propers exercicis
amb la condició de l’aprovació definitiva del pressupost.
SEGON. Adjudicar el contracte del Servei d’Intervenció Socioeducativa de Vila-seca, a
Fundació Privada en Xarxa, amb NIF G43773712.
TERCER. Acceptar com a garantia definitiva l’import de 13.469,50€, d’acord amb l’article
95 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
QUART. Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament.
D’acord amb la clàusula 33 del plec de clàusules, les despeses dels anuncis oficials
seran a càrrec de l’adjudicatari, per import màxim de 2.000 €.
SISÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari, a tots els licitadors i a la Intervenció
General.
6.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL
PROGRAMA EXTRAORDINARI DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE SUPORT
ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT
MUNICIPAL, CURS 2016/2017.
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Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona amb data 24 de novembre
de 2017 on s’acorda concedir a l’Ajuntament de Vila-seca les subvencions que a continuació
es detallen:
−
−

Llar d’Infants Les Vimeteres:
Llar d’Infants Els Fartets:

60.987,50 €
21.262,50 €

Vistes les bases específiques reguladores del Programa Extraordinari de Suport als Centres
del primer Cicle d’Educació Infantil de Titularitat Municipal.
Vista la diligència-informe de fiscalització inicial 2018-027 de 22 de gener de 2018.
Vist l’informe complementari de 6 de febrer de 2018 que dóna resposta a la diligència
anterior.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 6 de febrer de 2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm.12-2018-108 emès per la Intervenció
General el 20 febrer de 2018 i vist l’informe complementari de 22 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 d’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 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 i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, NIF 4300000I,
per import de 60.987,50 € per al funcionament corresponent al curs 2016-2017 de la Llar
d’Infants Municipal Les Vimeteres, partida 40101 32300 46101 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per import de
21.262,50 € per al funcionament corresponent al curs 2016-2017 de la Llar d’Infants
Municipal Els Fartets, partida 40101 32300 46100 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona i a la Intervenció Municipal.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.
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Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT EN EL
PROCEDIMENT OBERT PER LA GESTIÓ DEL SERVEIS D’HÀBITS I VALORS DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA-SECA I EL SERVEI DE LECTURA DE LA PLANA
“BIBLIO@CCÉS”.
La Junta de Local, en data 30 d’octubre de 2017, va aprovar l’expedient de contractació i
el plec de clàusules administratives i tècniques per a la gestió del servei d’hàbits i valors de
la biblioteca municipal i el servei de lectura de la Plana “Biblio@ccés” (Exp. 643/2017), per
procediment obert.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 214 de 7
de novembre de 2017 i al Perfil del Contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament des
de la mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
d’acord amb el que es disposa al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els plecs de clàusules que regulen
aquesta contractació.
Vist l’informe de fiscalització de data 23 d’octubre de 2017, núm. 12-2017-601*, l’informe
complementari de 25 de setembre de 2017 i el trasllat del decret d’alcaldia de 30
d’octubre de 2017.
Atès l’article 52 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
Atès que l’expedient de contractació s’ha tramitat anticipadament, segons estableix l’article
110.2 del TRLCSP. Quan el contracte es formalitzi en exercici anterior al de l’inici de
l’execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
suficient en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici següent. Atès que és un contracte
plurianual, l’aprovació de la despesa se subordinarà al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos.
Atès que amb les dates 1 de desembre, 5 de desembre de 2017 i 9 de gener, i 11 de
gener de 2018, s’ha constituït la Mesa de Contractació per a la valoració de les ofertes i
aquesta, després de la recepció i validació de l’informes tècnics, en data 16 de gener de
2018, ha realitzat la corresponent proposta d’adjudicació a favor del licitador que ha
obtingut la major puntuació segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula
quinzena.
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Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de gener de 2018.
Vist l’informe núm. 2018-065 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
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 la classificació efectuada per la Mesa de Contractació el dia 16 de
gener de 2018 respecte les ofertes presentades i valorades en aquesta licitació, d’acord
amb el plec de clàusules administratives i tècniques aprovades al seu dia, per a la
contractació del servei de gestió del programa d’educar en hàbits i valors de la Biblioteca
Municipal de Vila-seca i el serveis de lectura de la Plana “Biblio@ccés”. D’acord amb
aquesta classificació, la proposta que ha obtingut la major puntuació es l’empresa
FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA que ha presentat una proposta econòmica del servei
per import de 10.250,00 euros, sense IVA, per una anualitat, 30.750,00.-€ per tres
anualitats que correspon a la durada del contracte. Es fa constar expressament que
l’execució del servei queda subordinat a l’existència de crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
El detall de la classificació final és:
NÚM. CLASSIFICACIÓ
1
2
3

LICITADOR
FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA
FUNDACIÓ PERE TARRES
RICARD GALLEGO SANDOVAL

P.FINAL
92,0
97,5
77,6

(ÀTIC EDUCACIÓ)

SEGON.- Requerir el licitador FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA (NIF:43773712) perquè
en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de la notificació
d’aquest acord, aporti la documentació establerta en la clàusula 22 del plec, de capacitat
jurídica i capacitat d’obrar, la solvència econòmica, financera, professional i tècnica, i
també d’haver constituït la garantia definitiva per import de 1.537,50 euros.
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TERCER.- Advertir a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA que de no complir
aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució al perfil de contractant.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució al licitador i a la Intervenció Municipal

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’ELABORACIÓ DE
L’ACTUALITZACIÓ DE LA RLT DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT
DE VILA-SECA.
Amb data 5-12-2017 el regidor delegat de l’Àrea de Serveis Generals i Seguretat Pública
d’aquest Ajuntament, justifica i proposa encarregar l’assistència tècnica d’elaboració de
l’actualització de la Relació de Llocs de Treball del personal al servei de l’Ajuntament de
Vila-seca, amb l’objectiu, entre d’altres, de portar a terme un procés de regularització de
l’actual complement de productivitat, conforme a les determinacions de l’article 74 del
TREBEP, de forma directa, a través dels serveis professionals d’una empresa
especialitzada.
Atès que amb aquesta finalitat i els condicionants contractual i temporal requerits, s’ha
negociat en els termes de l’art. 87 l’assistència tècnica requerida, resultant ser la millor
oferta econòmica la formulada per l’empresa Faura Casas Auditors Consultors, SL, la
qual ofereix la prestació requerida pel preu total de 9.075,00 euros (Iva inclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona
del Text refós d ela Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 111, 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, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
Atès l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 24 de gener de 2018.
Atès l’informe jurídic favorable emès a l’efecte de data 24 de gener de 2018
Atès l’informe de Fiscalització de la Intervenció general de l’Ajuntament núm. 12-2018180
de data 5-3-18, amb objeccions no suspensives, per una errada de transcripció,
que s’ha procedit a complimentar als efectes oportuns.
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

22

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, 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 l'expedient de contractació per a l’adjudicació de l’elaboració de
l’actualització de la Relació i Valoració de Llocs de Treball del personal funcionari al
servei de l’Ajuntament de Vila-seca, pel procediment de contracte menor (Exp. Gov.
85/2018).
SEGON. Aprovar la quantia de 7.500,00 € de pressupost net i de 1.575,00 € d’IVA, que
fan un total de 9.075,00 € amb l’Iva inclòs, en concepte de despesa màxima que per a
aquest Ajuntament pot representar la contractació d’aquesta assistència tècnica; 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. Essent l’aplicació
pressupostària amb càrrec a la partida 2018.50301.92000.22706 (AD 2018/5310) del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Adjudicar a l’empresa Faura Casas Auditors Consultors, SL (NIF B-58671710),
el contracte d’assistència tècnica d’elaboració de l’actualització de la Relació i Valoració
de Llocs de Treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Vila-seca, pel preu
de 9.075,00 euros, l’Iva inclòs, segons oferta econòmica de data 15-1-2018 (pressupost
referència 32544).
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
CINQUÈ. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
8è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària,

L’alcalde president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep Poblet i Tous
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