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

DATA:
LLOC:
HORARI:

19 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
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 LES ACTES DE LES SESSIONS REALITZADES ELS
DIES 12 DE MARÇ DE 2018.

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

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ I ACCEPTACIÓ DE L’INGRÈS A
COMPTE EN CONCEPTE DE LA COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA DEL QUART
TRIMESTRE DE 2017.
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D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic d’empreses subministradores de serveis públics i
amb l’article 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Companyia Telefónica
Nacional de España.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 19-02-2018 Telefónica de
España S.A. va ingressar l’import de 14.769,80€, corresponent a l’entrega a compte del
quart trimestre de 2017 i d’acord amb les dades declarades per la Secretaria General de
Financiación Autonómica i Local.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 02-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-202 de la Intervenció General de data 7-032018.
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 que s’indica a continuació per l’import indicat corresponent a
la compensació de l’1,9% de TELEFONICA DE ESPAÑA SA:
CONCEPTE
QUART TRIMESTRE 2017

LIQUIDACIO
802195

IMPORT
14.769,80€

SEGON.- Acceptar l’ ingrés a compte efectuat per TELEFONICA DE ESPAÑA S.A, NIF: A82018474, a la partida a la partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE LIQUIDACIONS DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA I
POSTERIOR CÀRREC A BASE PER A LA SEVA RECAPTACIÓ.
Vista la relació liquidacions de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana “IIVT0118” efectuada pel departament de gestió d’ingressos, per
import de 4.620,07 €.
Atès que, d’acord amb el Conveni signat amb l’organisme BASE-Gestió d’ingressos de la
Diputació de Tarragona, la recaptació voluntària d’aquest Impost es troba delegada a
BASE- Gestió d’ingressos, segons acord de Ple de 31-10-1997.
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D’acord amb la disposició transitòria de l’Ordenança Fiscal núm. 4 (BOPT núm. 248, de
29-12-2017), que deixa sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 24-07-2017,
que suspenia de forma cautelar la pràctica de liquidacions, i per tant, a partir de l’1-012018 es tornen a practicar les liquidacions corresponents a l’IIVTNU.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 02-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-197 de la Intervenció General de data 7-032018.
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 13 liquidacions de l’Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana “IIVT0118” per import de 4.620,07 €, a la partida
20201.93200.11600 del pressupost municipal d’ingressos.
SEGON.- Notificar el present acord a BASE-Gestió d’Ingressos, junt amb el càrrec
corresponent, perquè emeti les corresponents liquidacions i la Intervenció Municipal de
fons.

3.3 VALIDACIÓ DE LA DESPESA CORRESPONENT AL MANTENIMENT DEL
PROGRAMARI DE PRESSUPOSTOS I SEGUIMENT ECONÒMIC I LA SUBSCRIPCIÓ
AL BANC BEDEC.
En data 9/01/2018 es reben les factures amb codi FRA 116681, de 9 de gener de 2018 i
codi FRA 116682, de 9 de gener de 2018, l’import de les factures és de 326,74€ i 211,75€
respectivament, amb un total de 538,49€ IVA inclòs corresponents al manteniment del
programari de pressupostos i seguiment econòmic i la subscripció al Banc BEDEC
(Bancs de preus de la construcció) de l’any 2018. Ambdues factures corresponen a
l’empresa ITEC.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal en què justifica la validació de la despesa i la
necessitat imprescindible per a la redacció, control de pressupostos i valoracions que
inclouen els documents tècnics redactats per l’Administració i concretament des dels
Serveis Tècnics municipals.
Atès que per part del departament de Informàtica no es tenia coneixement d’aquestes
despeses, i atès que aquestes necessitats, queden justificades a l’informe de l’arquitecte
municipal, per aquesta raó es assumeix les despeses i es procedeix a incorporar en els
futurs pressupostos i tramitacions, el control i gestió d’aquests programes.
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Atès allò que estableix la Base 23 d’execució del pressupost que en cas de despeses
petites, que no superin els 5.000 € (IVA inclòs), es podrà sol·licitar per part del gestor el
document comptable RC/A/D/AD) a la Intervenció i validar les fases de despesa en l’acte
d’aprovació del document O per part de l’òrgan competent.
Atès, tanmateix que els actes de conversió i convalidació administrativa recollits a la llei
39/2015 només podran comportar un reconeixement de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària que doni origen a la despesa i que aquesta no suposa limitació per
l’execució de les restants obligacions en curs en el cas de que no derivi d’una reparació
d’urgència.
Atenent que l’article 52 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les
administracions públiques determina la possibilitat que la falta de reconeixement exprés
de la despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan
competent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18/02/2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-179 emès per la Intervenció General en data
5/03/2018.
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 convalidació de la despesa de les factures de 326,74€ i 211,75€
respectivament, amb un total de 538,49€ IVA inclòs, corresponent al manteniment del
programari de pressupostos i seguiment econòmic i la subscripció al Banc BEDEC
(Bancs de preus de la construcció) de l’any 2018. Ambdues factures corresponen a
l’empresa ITEC, a càrrec del pressupost 2018, i en execució de la gestió de la despesa
corresponent ja que aquesta despesa no suposa cap limitació per liquidar les restants
obligacions.
SEGON.- Validar les factures del proveïdor ITEC amb NIF G08546665 amb codi FRA
116681, de 9 de gener de 2018 i codi FRA 116682, de 9 de gener de 2018, l’import de les
factures és de 326,74€ i 211,75€ respectivament, amb un total de 538,49€ IVA inclòs.
TERCER.- Validar la despesa a càrrec de la partida 2018.21600-92000-20601 ADOF
5548 per un import de 326,74 i ADOF 5297 per un import de 211,75 del pressupost de
l’any 2018.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal i a ITEC..
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3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS 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 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 14/03/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-221 emès per la Intervenció
General de data 14/03/2018.
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
CONJ_ADO-2018000130), per import de 74.393,07 € (IVA inclòs), 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 LA REALITZACIÓ DE LA JORNADA VILA-SECA
VILAFLORIDA I LA DESPESA , ANY 2018.
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Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través de
la planta amb flor.
Aquest moviment vol mostrar i posar en valor la riquesa natural i paisatgística del país
mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament,
ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat,
esdevinguin un exemple a seguir.
Per a Viles Florides, l’ornamentació va més enllà de propiciar espais agradables i té en
compte valors com la protecció dels espais verds, la millora de la qualitat de vida dels
veïns, l'estat i conservació del mobiliari urbà, la presència de parcs infantils, la
conscienciació social envers les polítiques de sostenibilitat mediambiental o el
desenvolupament de les economies locals a través de l’atractiu dels jardins i parcs
urbans.
Vila-seca ha participat en aquesta iniciativa des de l’any 2014 i ha estat proposada com a
seu per al lliurament dels reconeixements per aquest any 2018.
És per tot això que es considera molt adequat i oportú la realització de diversos actes
previs al propi de lliurament dels guardons, que tindrà lloc el proper mes d’octubre.
S’ha previst la realització d’una jornada ciutadana el proper dia 14 d’abril, en la que
participaran els alumnes de les escoles del municipi, així com també el comerç local.
Vist que el desenvolupament d’aquesta activitat comporta la realització d’una sèrie de
despeses que cal preveure per atendre el seu pagament.
Atès que en el Pressupost General de l’exercici 2018 aprovat definitivament pel Ple
extraordinari de data 19 de gener del 2018 consta l’aplicació pressupostària 50401 17100
22606 amb una consignació inicial de 50.000,00 €.
Atès el que disposa la Base 23 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici
2018 pel que fa a la tramitació de la despesa i d’acord amb el que disposa el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Vist que és necessari realitzar una reserva de crèdit per a la realització
d’activitats/subministrament diversos per a la jornada a celebrar el dia 14 d’abril de 2018,
“Vila-seca Vilaflorida” per un import de 22.730,00 €.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de 27 de febrer de 2018.
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Vist l’informe favorable núm. 12-2018-214 emès per la Intervenció General de data 9 de
març actual.
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, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de la Jornada “Vila-seca Vilaflorida” al Castell de Vilaseca, el dia 14 d’abril de 2018.
SEGON. Autoritzar una despesa de 22.730,00 € per atendre el pagament de les factures
que comporta la celebració de la Jornada del dia 14 d’abril de 2018, a càrrec de la partida
50401 17100 22606 del vigent pressupost municipal “A” 5794.
TERCER. Notificar aquest acord a l’Àrea de Serveis Públics i a la Intervenció Municipal
de Fons.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DEL CONTINGUT DE LES BASES
REGULADORES DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, PERIODE 2018.
Vistes les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal per a l’anualitat 2018
(PAM) aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona en sessió ordinària de 27
d’octubre de 2017 i publicades al BOPT núm. 3 de 4 de gener de 2018.
Vista la convocatòria de subvencions aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, en data 12 de gener de 2018, per al PAM de l’anualitat 2018, publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 15 de data 22 de gener de 2018,
mitjançant la qual s’assigna la quantitat de 175.247,00 € a l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist el Projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de
pluvials i millora urbana del carrer Sant Jordi, que consisteix en la renovació integral de la
xarxa d’aigües residuals, la implantació d’una xarxa de pluvials, la millora de la
il·luminació i la millora urbana de l’esmentat carrer.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 8 de febrer de 2018 i
l’informe complementari de data 1 de març de 2018.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-218 emès per la Intervenció General
en data 13 de març de 2018.
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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 de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar el contingut de les Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal de la
Diputació de Tarragona per al període 2018(NIF Diputació de Tarragona P-43000001).
SEGON.- Concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal 2018, programa
d’inversions, amb l’actuació que consta a la sol.licitud i que és la següent:
-

Projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de
pluvials i millora urbana del carrer Sant Jordi.

TERCER.- Facultar al Sr. alcalde/president de la Corporació per atorgar els documents
que calguin en ordre a la convocatòria.
4.3 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA D’ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 858/2017 DICTAT
PER ORDENAR L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DEL C. NOU, NÚM. 13, DE VILASECA
Vista la resolució de l’Alcaldia de 17 de novembre de 2017 d’incoació d’expedient d’ordre
d’execució per ordenar l’arranjament de la façana del c. Nou, núm. 13.
Vist que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions que li són d’aplicació.
Vist l’informe emès per la Inspecció d’Obres en data 13 de març de 2018, en el que
manifesta que s’han realitzat els treballs de repicat i reparació dels trams de revestiment
de la façana amb perill de despreniment i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Ordenar l’arxiu de l’expedient 858/2017 dictat al Sr. F. V. C. per haver donat
compliment a l’objecte d’aquest expedient.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. F. V. C.
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B) PROPOSTA D’ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 835/2017 DICTAT
PER ORDENAR L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DEL C. RIERA, NÚM. 80 DE VILASECA.
Vista la resolució de l’Alcaldia de 10 de novembre de 2017 d’incoació d’expedient d’ordre
d’execució per ordenar l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Riera, núm. 80, de
Vila-seca.
Vist que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions que li són d’aplicació.
Vist l’informe emès per la Inspecció d’Obres en data 13 de març de 2018, en el que
manifesta que s’han realitzat les feines dels forjats dels balcons de l’edifici que
presentaven perill de despreniment i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Ordenar l’arxiu de l’expedient 835/2017 dictat a la Ctat. Prop. Riera, núm. 80,
per haver donat compliment a l’objecte d’aquest expedient.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Ctat. Prop. Riera, núm. 80, de Vila-seca.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES NORMES REGULADORES DE LES AJUDES I
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER SOCIAL AL PERSONAL DE LA
CORPORACIÓ.
L’Ajuntament de Vila-seca disposa d’un fons social que té com a finalitat cobrir
determinades eventualitats del seu personal i dels beneficiaris que s’estableixin. Les
prestacions per assistència sanitària i fons social, conegudes amb el nom d’ajudes
d’acció social, són proteccions de caràcter assistencial que es generen o meriten quan es
produeixen les contingències prèviament establertes, i que no tenen caràcter retributiu.
Aquestes ajudes d’acció social es troben incorporades al vigent pressupost de 2018 i cal
establir uns criteris reguladors per a l’atorgament d’aquests tipus d’ajut, per la qual cosa
s’ha redactat la proposta que figura annexa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 8 de febrer de 2018.
Vista DI de fiscalització inicial 2018-118 de data 21-2-18, l’informe de fiscalització
favorable condicionat núm. 12-2018-195 de data 6-3-18, així com els informes
complementaris del servei de data 26-2-18 i 12-3-18, justificant els compliments dels
requeriments de la Intervenció municipal.
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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 de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar les normes reguladores de les ajudes i altres actuacions de caràcter
social destinades al personal de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON. Aprovar l’import total de 291.010,39 euros, en concepte d’ajudes i altres
actuacions de caràcter social destinades al personal de l’Ajuntament de Vila-seca, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2018, següents:
Orgànica
50301
10301
50301
50301

Funcional
92000
92000
22100
21100

Econòmica
83000
16200
16008
16107

Denominació aplicació
Bestretes al personal
Formació de personal
Assist. Mèdico-quirúr. personal
Assist. Mèd-quirúr. Pensionistes

Crèdit inicial
10,39 €
22.000,00 €
250.000,00 €
19.000,00 €

TERCER. Notificar el present acord a l’àrea de Recursos Humans, a la Intervenció de
Fons i a la representació dels funcionaris i treballadors.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITAR UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A
L’ÀREA DE SECRETARIA GENERAL.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 29-7-2016 va acordar declarar diverses àrees
o sectors amb la naturalesa de prioritàries o essencials. Entre les incloses hi ha l’Àrea
d’Alcaldia, i dins d’aquesta es troba la Secretaria General i assessoria jurídica.
En l’esmentat acord es van definir, així mateix, els serveis que tenen la consideració
d’essencials, les categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir la
seva prestació i aquelles que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves
especialitats funcionals, es consideren prioritaris per a garantir l’adequat funcionament
dels serveis.
El Ple de la Corporació en sessió de data 27 de desembre de 2017 va acordar
l’aprovació de la plantilla municipal i el catàleg de relació de llocs de treballs per a l’any
2018 de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
En data 24 de gener de 2018 es va publicar al BOP de Tarragona el Pressupost per a
l’any 2018 aprovat en data 19 de gener pel Ple municipal amb les seves bases d’execució
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que han de guiar i regir el seu desenvolupament i gestió de l’exercici econòmic de l’any
esmentat.
A la relació de llocs de treball de personal funcionari hi ha el lloc de treball de
Coordinador adjunt a Secretaria General, grup A1.
L’art. 19.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 (LPGE
2017), que té caràcter bàsic i essent d’aplicació en tant no sigui aprovada la nova LPGE
2018, determina que durant l’any 2017 no es procedirà a la contractació de personal
temporal, ni al nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a
cobrir necessitats urgents i inajornables.
Atès l’informe emès a l’efecte pel Regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública de
data 26 de febrer de 2018, justificatiu de la conveniència de proveir provisionalment de
manera reglamentària la vacant del lloc de treball de Coordinador adjunt a Secretaria
General en règim de comissió de serveis, mentre es mantingui la situació actual.
Atès que la Sra. M. E. M. D., funcionària de carrera de l’Ajuntament del Morell, que reuneix
els requisits i les condicions establertes a la relació de llocs de treball per al
desenvolupament de les funcions del lloc vacant, ha manifestat per escrit (RE 5680/2016),
el seu interès i la disponibilitat per ocupar temporalment el lloc de treball vacant (Codi 43) i la
seva conformitat per iniciar l’expedient per a la seva adscripció en l’Ajuntament de Vila-seca,
en règim de comissió de serveis, durant el període màxim de dos anys.
Atesos els informes emesos al respecte, en relació amb el procediment i la legislació
aplicable per proveir l’esmentat lloc vacant en comissió de serveis, l’informe del gestor del
Servei de data 5 de març de 2018, acompanyat de l’annex FPE.PER_02, i els estats de
les aplicacions pressupostàries afectes, sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per
a finançar la despesa que comportaria l’autorització de la citada adscripció.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-211 emès per la Intervenció
municipal en data 08/03/2018.
Atès que la competència per a aprovar les comissions de serveis i permutes entre
funcionaris correspon a la Alcaldia i que aquesta la va delegar en la Junta de Govern
Local mitjançant decret de 30 de juny de 2015 (BOPT 201 de 29-8-15).
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. Sol·licitar a l’Alcalde de l’Ajuntament del Morell que autoritzi l’adscripció
temporal en aquest Ajuntament, en comissió de serveis, durant un termini màxim de dos
anys, de la funcionària de carrera d’aquell ajuntament, Sra. M. E. M.D., per a cobrir la
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plaça vacant de Coordinador adjunt a Secretaria General, Grup A1, mentre se’n resol la
provisió de forma reglamentària.
SEGON. L’esmentada adscripció tindrà efectes a partir de la data en què així ho autoritzi
l’Ajuntament del Morell. Període durant el qual la funcionària comissionada, a la qual se li
reservarà el lloc de treball en aquella Corporació, tindrà dret a percebre amb càrrec al
pressupost de l’Ajuntament de Vila-seca la totalitat de les retribucions corresponents al
lloc de treball de destinació.
Determinar que una vegada finalitzat el període d’aquesta comissió de serveis, i a menys
que existeixi renúncia expressa del funcionari, aquest haurà de retornar a prestar el seus
serveis a l’Ajuntament del Morell, ocupant la plaça que actualment ostenta en propietat.
TERCER. Autoritzar la despesa pertinent, segons el detall que s’exposa seguidament, de
conformitat amb l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Governació i Règim Intern, i
respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del seu capítol I, d’acord amb els
límits i quanties establerts en l’art. 25 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, condicionant-ne la
seva efectivitat a l’autorització de la concessió de la comissió de serveis per part de
l’Ajuntament del Morell.

RETRIBUCIONS
BÀSIQUES
TRIENNIS
COMPLEMENT
DESTÍ
COMPLEMENT
ESPECÍFIC
PRODUCTIVITAT
subtotal
RETRIBUCIONS
ASSEGURANCES
SOC.
total COST

IMP.PREVIST
PERÍODE
ABRIL IMP.PREVIST
DESEMBRE
ANUAL

ORG

PROG

ECON

10301
10301

92000
92000

12000
12006

11.113,08
2.992,36

14.972,58
4.031,58

10301

92000

12100

7.359,92

9.971,50

10301
10301

92000
92000

12101
15000

15.808,04
1.747,80

21.417,34
2.330,40

39.021,20

52.723,40

8.727,55
47.748,74

11.636,48
64.359,88

50301

92000

16000

QUART. Que d’aquesta Resolució se’n doni coneixement al Ple de la Corporació en la
primera sessió de caràcter ordinari que se celebri, així com que es procedeixi a la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la
Província, segons disposa l’art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
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5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA DE LES DECLARACIONS
D’ASSISTÈNCIES A SESSIONS D’ÒRGANS MUNICIPALS A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
El Ple de l‘Ajuntament de data 19 de gener de 2018 aprovà definitivament el Pressupost
General per a l’exercici 2018. De conformitat amb l’article 75 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, les Bases d’Execució d’aquest Pressupost
inclou l’Annex XI de la Base 29 que regula les retribucions i indemnitzacions als membres
de la Corporació i aportacions als Grups Polítics Municipals.
A la vista de les declaracions de responsables per assistències a sessions d’òrgans
municipals presentades fins a la data pels regidors inclosos a la relació adjunta Annex I.
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 28/02/2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-209 emès per la Intervenció General de data
08/03/2018.
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 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local 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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar les despeses corresponents a les declaracions d’assistències a
sessions d’òrgans municipals presentades pels regidors inclosos a la relació adjunta
Annex I a càrrec de l’aplicació pressupostària 10102.91200.23000 (referència
CONJ_ADO-2018000052) per import de 15.675,00 €, així com el seu pagament.
SEGON. Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.
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5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NO ADMETRE A TRÀMIT UNA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Amb data 19-102017 (RE7427), el J. S. B. formula reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l’Ajuntament de Vila-seca de data pels danys materials ocasionats al
vehicle Fiat Stilo 1.9D Mult. Dynamic 5 P, matrícula 4908-DVF, propietat de la Sra. M. A.
B. P., i que imputa al funcionament deficient dels serveis de jardineria de la brigada
municipal.
La reclamació del Sr. S. ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa
l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP, i conté els elements que resulten
indispensables (paràmetres d’exercici i d’admissibilitat de l’acció) per a l’inici de la
tramitació.
Atès que l’instructor de l’expedient en informe jurídic de data 13-3-2018 aprecia una total i
efectiva manca legitimitat com a part demandant per part del Sr. J. S. B., la qual cosa
comporta que el funcionari que es pugui entrar a examinar la pretensió formulada, i que
aquesta sigui inadmesa de ple per part de l’òrgan competent.
Vistos els arts. 32 de la i concordants de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre (LRJSP) i Reial
Decret 429/1993, de 26 de març.
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.- No admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr.
J. S. B. (Exp. RP 782/17, de conformitat amb les argumentacions jurídiques i tècniques
de la part expositiva del present acord.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part reclamant, adjuntant l’informe jurídic de
data 12 de març de 2018 que ha servit de motivació, amb indicació que contra la mateixa,
en ser un acte definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COST DEL SERVEI D’INCINERACIÓ I DE LA
DESPESA MÀXIMA PER A L’ANY 2018 PEL TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ RESTA
DEL MUNICIPI.
L’any 1987 l’Ajuntament de Vila-seca juntament amb els ajuntaments de Cambrils,
Constantí, Reus, Salou, Tarragona i Valls van constituir la Mancomunitat “Serveis
Mancomunats d’Incineració de Residus Urbans”, per tal d’unir els seus esforços i resoldre
conjuntament la problemàtica de la gestió i eliminació dels residus sòlids urbans (RSU)
dels municipis respectius, de conformitat amb la legislació aplicable en el moment de la
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constitució (articles 44.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim
local, i 113 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya).
Atès que la Mancomunitat té per objecte coordinar els esforços i unir les possibilitats
econòmiques dels municipis que la integren, sense perjudici de les ajudes que pugui
rebre d’altres organismes de l’administració central, autonòmica o local, amb el fi de
construir i administrar una planta de valorització energètica de residus urbans, de
capacitat suficient per atendre el volum de residus urbans que anualment es produeixen
en els municipis que la integren.
Atès que la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona, és
l’entitat propietària de la planta de valorització energètica, que està integrada pels
ajuntaments de Cambrils, Constantí, La Canonja (anteriorment annexada al municipi de
Tarragona), Reus, Salou, Tarragona, Valls i Vila-seca i que tindrà una durada indefinida
donat el caràcter permanent dels fins per als quals es crea.
Atès que SIRUSA (Servei d’Incineració de Residus Sòlids Urbans de Tarragona SA) és
l’empresa explotadora de les instal·lacions, que està participada en un 95% per la
Mancomunitat, formada pels vuit municipis esmentats anteriorment, i el 5% restant per la
Generalitat de Catalunya a través de l’empresa pública AVANÇ S.A (empresa que
aglutina les participacions industrials públiques catalanes). S’adjunta contracte
d’arrendament de la planta incineradora amb recuperació d’energia, entre SIRUSA i la
Mancomunitat d’Incineració dels Residus Urbans, signat el 1 de juny de 2006.
SIRUSA té com a objecte social la gestió i administració d’una planta de valorització
energètica de residus, així com tota mena de serveis i operacions complementàries a les
abans esmentades que es refereixin a la gestió de residus. Les instal·lacions de SIRUSA
funcionen des del 1991 i es van construir al polígon Riuclar de Tarragona, al costat d'un
estratègic nus viari, pels ajuntaments propietaris, la qual cosa abarateix les despeses del
transport dels residus.
Atès que en el marc legislatiu que ha desenvolupat el Parlament Europeu i la Generalitat
de Catalunya, la valorització energètica s'identifica com una solució ambiental correcta,
sobre la base de les garanties tecnològiques en el procés industrial.
Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament per l’Interventor de la Mancomunitat
d’Incineració de Residus Urbans (RE núm. 8861), de 19 de desembre de 2017, que
s’adjunta, en el qual s’informa, entre d’altres aspectes, del cost d’incineració
(tarifa+cànon) per l’any 2018 en els següents termes:
1. CÀNON D’INCINERACIÓ. Pel 2018 el cànon d’incineració establert per l’Agència de
Residus de Catalunya s’incrementarà en 3,3 €/tona respecte el cànon de l’any 2017
(14,5€/tona) i passarà a ser de 17,80€/tona (exempt d’IVA), tal com s’estableix en la Llei
5/2017, del 28 de març.
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S’informa que el cànon d’incineració fixat per l’Agència de Residus de Catalunya, és
un impost ecològic que grava les tones de residus municipals destinades a incineració.
Els recursos obtinguts de la recaptació d’aquest cànon, juntament amb el cànon per
deposició controlada, s’integren en el Fons de gestió de residus, amb l’objectiu de
contribuir al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels
residus municipals. Va ser creat amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus, i modificat per la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
En l’escrit de l’Interventor de la Mancomunitat, el cànon previst per l’Agència de Residus
de Catalunya pel 2018 és de 17,80€/tona (exempt d’IVA), tot i que amb l’objectiu de
promoure la reducció progressiva de l’entrada de residus biodegradables a plantes
incineradores, es preveu que aquest cànon s’incrementi, notablement, els propers
anys fins arribar als 23,60€/tona l’any 2020.
2. TARIFA D’INCINERACIÓ. En l’escrit de l’Interventor de la Mancomunitat es conclou
que per l’actual situació jurídic-administrativa definida entre SIRUSA i els ajuntaments
mancomunats, i la nova redacció de l’article 7.8 de la Llei 37/1992, sobre l’Impost sobre el
Valor Afegit, vigent des de 2015, les relacions mercantils entre ambdós ens públics han
d’estar excloses de tributació i per tant, el preu/tona corresponent, exempt d’IVA.
Per acord del Consell d’Administració de SIRUSA i de la Junta General de Mancomunitat,
en sessions celebrades, ambdues, el dia 14 de desembre de 2017, s’aprova que per
l’any 2018 la tarifa d’incineració pels ajuntaments mancomunats sigui de
51,00€/tona (exempt d’IVA). Aquesta tarifa suposa un increment de 6€/tona respecte el
preu de 2017 (45,00€/tona, exempt d’IVA) i, com se’n desprèn de l’escrit de l’Interventor
de la Mancomunitat, és conseqüència de la no deduïbilitat de part de l’IVA suportat per
l’adquisició de bens i serveis destinats a la realització de les operacions no subjectes a
l’IVA (atesa la resposta a la consulta vinculant efectuada al Ministeri d’Hisenda), la
caiguda d’ingressos per pèrdua de tractament de residus i venda d’energia elèctrica, i a
l’evolució de les despeses de gestió per la incineració dels residus respecte 2017 (serveis
externs, transports de residus propis, gestió d'excedents, etc.).
3. COST TOTAL INCINERACIÓ. S’entén com a cost d’incineració el sumatori del cànon
d’incineració més la tarifa d’incineració. Per l’any 2018 serà de 68,80€/tona, (17,80€/tona
+ 51,00€/tona), exempt d’IVA.
En base al cost total d’incineració de 68,80€/tona (exempt d’IVA) i una previsió de
generació de 7.670 tones de fracció resta que es tractaran a la planta de valorització
energètica, s’estima una despesa màxima anual pel tractament dels residus de la fracció
resta, d’aproximadament, 528.000,00€ (exempt d’IVA), que suposa un increment net de
48.000€ respecte l’exercici anterior, i que ja es va tenir en compte en la confecció del
pressupost de l’any 2018, de forma conjunta amb el tractament de la resta de residus del
municipi.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 31 de gener de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció Genera 12-2018-172* de data 2 de març de
2018 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 compte, per l’any 2018, del cost del servei d’incineració de la fracció
resta que s’estableix en 68,80 €/tona (exempt d’IVA), del quals 17,80€/tona (exempt
d’IVA) corresponen al cànon d’incineració establert per l’Agència de Residus de
Catalunya, i 51,00€/tona (exempt d’IVA) a la pròpia tarifa d’incineració de la planta de
valorització energètica explotada per SIRUSA.
SEGON. Disposar d’una reserva de crèdit per la despesa màxima de 528.000,00€
(exempt d’IVA) a favor de SIRUSA (NIF 43240084), a favor de SIRUSA (NIF: A43240084) corresponent al tractament dels residus de la fracció resta generats i recollits
al municipi de Vila-seca durant l’any 2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2018.50402.16230.22700 AD-5032 : CONTRACTE TRACTAMENT RESIDUS, del
pressupost municipal vigent.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL
LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES PER A L’ANY 2018.
Atès que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca, en data
28/03/2014 van formalitzar un conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació
per al Lloguer Social d’Habitatges del Municipi de Vila-seca, que tenia per objecte
establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per impulsar el
programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania, la proximitat
de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc de la Llei 18/2017, de 28 de
desembre, del Dret a l’Habitatge, el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007/2016 i el
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge.
Atès allò establert al pacte desè del conveni subscrit que preveia que el conveni tindria
vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot ser
prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini
inicial.
Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una
vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’ interès en
prorrogar el conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social
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mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant
l’any 2018.
Vistes les condicions de l’esborrany de l’addenda de pròrroga del conveni de
col·laboració subscrit l’any 2014, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Vila-seca, pel que fa a l’assignació de l’aportació màxima a favor de
l’Ajuntament de Vila-seca, de 12.650,00€ per l’exercici de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 5 de febrer de 2018.
Vista la diligència-informe de fiscalització inicial 2018-019 emès per la Intervenció
General en data 18 de gener de 2018 i l’informe de fiscalització amb objeccions no
suspensives número 12-2018-124 de data 22 de febrer i l’informe complementari del
gestor del servei de data 9 de febrer de 2018 i de data 8 de març, 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’esborrany d’addenda per a la formalització de la pròrroga del
conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilaseca per al programa de mediació per al lloguer social pel període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2018.
SEGON.- Acceptar l’assignació d’un import màxim, en concepte d’ingrés, de 12.650,- €,
a l’aplicació pressupostària d’ingressos 40701-23100-45100, atorgada per l’Agència de
l’Habitatge amb l’objecte de contribuir parcialment al finançament dels costos del personal
de la Borsa de Mediació i garantir l’atenció específica a les persones del Municipi en
matèria d’habitatge.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de l’addenda esmentada i la
documentació necessària per al compliment d’aquest acord.
QUART.- Trametre aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a la
Intervenció Municipal de Fons.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT DE LES
OFERTES PRESENTADES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I
DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE CASA DELS OBRERS.
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Atès el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que s’han
redactat per a contractar el servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels
Obrers, aprovades per la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2017.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el procediment obert amb diversos criteris, de conformitat amb l’establert pels articles 157
i 158 Reial Decret Legislatiu 3/2011
Atès que en data 28 de desembre de 2017 va finalitzar el termini per a la presentació
d’ofertes per participar en el procediment obert amb pluralitat de criteris per a la
contractació del servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers, de
l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que, en data 8 de gener de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació i va establir
com a candidats admesos les ofertes presentades, que van ser les següents:
Oferta
núm. 1
Oferta
núm. 2
Oferta
núm. 3
Oferta
núm. 4

RICARD GALLEGO SANDOVAL,

DNI 77.835.564

FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA

NIF G 43773712E

MENTES DINÀMIQUES SL,

NIF B55617443

TERRITORIO GESTION CULTURAL
SL

CIF B22365597

En data 24 de gener de 2018 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del sobre 3
(proposta econòmica) i va traslladar les ofertes econòmiques presentades per l’emissió
de l’informe tècnic corresponent, abans de formular proposta d’adjudicació, segons
l’article 160.1 del RD 3/2011, que aprova el TRLCSP i la clàusula 20 del plec de
condicions.
Vist l’informe de la tècnica responsable de l’Àrea de Joventut, de data 31 de gener, en
relació a les ofertes econòmiques presentada per les diferents empreses i validada per la
Mesa de Contractació en data 8 de febrer de 2018.
D’acord amb l’anterior, l’empresa o licitador amb millor puntuació total és R. G. S.
CLASSIFICACIO FINAL
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Núm.
Plica
1
2
4

Puntuació
tècnica (Max.
Licitador
15 punts)
R. G. S.
Fundació Privada
En Xarxa
Territorio Gestión
Cultural S.L.

Puntuació oferta
econòmica (Max. Puntuació
30 punts) Final

10,0

30,00

40,0

11,0

27,67

38,7

8,5

28,14

36,6

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 1 de febrer de 2018.
Atesos els informes d’Intervenció núm. 594 de data 20 d’octubre de 2017, l’informe núm.
649 de data 8 de novembre de 2017, i l’informe 2018-129, així com els informes
complementaris del servei de data 26 d’octubre de 2017, 8 de novembre de 2017 i de 6
de març 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada, classificada i valorada, per ordre decreixent, de
les ofertes presentades valorades i que no han estat declarades desproporcionades o
anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació amb subjecció al plec
de clàusules administratives i tècniques aprovades al seu dia, és la presentada per
l’empresa R. G. S., pel preu de 39.668,72 € i 3.966,87 d’ IVA, que correspon a una
anualitat sencera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40701 23100 22606 (essent
l’import per l’exercici de 2018 de 27.768,13 € (IVA inclòs).(Des de l’1 de maig al 31 de
desembre). L’ import que correspon a l’exercici de 2019 és de 39.668,72 € i 3.966,87 d’
IVA.
D’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les
despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació caldrà
subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
en la seva aprovació expressa.
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SEGON.- Requerir a l’empresa R. G. S. perquè dins del termini de 10 dies hàbils,
comptats des de la recepció d’aquesta notificació, acrediti que ha constituït la garantia
definitiva per un import de 3.966,87,- € i aporti els certificats d’estar al corrent en el
pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com la
documentació corresponent a la capacitat jurídica i d’obrar, la solvència econòmica i la
solvència professional i tècnica, tal com estableix la clàusula 21 del plec de condicions.
TERCER.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta amb les
conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
QUART.- Acordar que es practiqui una liquidació per les despeses dels anuncis de la
licitació, d’acord a l’article 75, del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a l’empresa R. G. S.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SISÈ.Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses
participants i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT DE LES
OFERTES PRESENTADES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A
LES ACTIVITATS LÚDIQUES I CULTURALS DE LES ÀREES DE CULTURA I
RELACIONS CIUTADANES DE L’AJUNTAMENT.
Atès el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que s’han
redactat per a contractar el servei de suport a les activitats lúdiques i culturals de les
àrees de cultura i relacions ciutadanes de l’Ajuntament de Vila-seca, aprovades per la
Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2017.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el procediment obert amb diversos criteris, de conformitat amb l’establert pels articles 157
i 158 Reial Decret Legislatiu 3/2011
Atès que en data 13 de febrer de 2018 va finalitzar el termini per a la presentació
d’ofertes per participar en el procediment obert amb pluralitat de criteris per a la
contractació del servei de suport a les activitats lúdiques i culturals de les àrees de cultura
i relacions ciutadanes de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que, en data 19 de febrer de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació i va establir
com a candidat admès la única oferta presentada, que va ser la següent:
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Oferta
núm.
1

ASSOCIACIÓ “POPS” PER LA GESTIÓ
CULTURAL I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

NIF G55611875

Vistes les actes de la Mesa de Contractació dels dies 20 de febrer de 2018, 6 de març de
2018 i 8 de març de 2018.
D’acord amb l’anterior, la única empresa presentada, Associació “pops” per la gestió
cultural i participació ciutadana amb NIF G55611875 compta amb la següent puntuació:
CLASSIFICACIO FINAL

Núm. Plica
Licitador
Oferta núm. 1 ASSOCIACIO
NIF G
“POPS” PER
55611875
LA GESTIO
CULTURAL I
PARTICIPACIO
CIUTADANA

Puntuac
ió
tècnica
(Max. 30
punts)
12

Puntuació
oferta
econòmica
(Max. 20
punts
20

Puntuació
Final
32

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 17 de novembre de 2018.
Es fa constar que a l’expedient de la licitació contractual hi consta l’informe de
fiscalització d’Intervenció núm. 766 de data 27 de novembre de 2017, amb objeccions no
suspensives, i la diligència d’intervenció núm 35-2018, així com els informes
complementaris del servei de data 17 de novembre de 2017 i 30 de novembre de 2017,
donant conformitat amb les recomanacions de la intervenció general i justificant el seu
compliment pel que fa a la prefectura del servei.
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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la única oferta presentada, per a contractar el servei de suport a les
activitats lúdiques i culturals degudament valorada i que no ha estat declarada
desproporcionada o anormal, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovades al seu dia, que és la presentada per l’empresa ASSOCIACIÓ
“POPS” PER LA GESTIÓ CULTURAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA, amb NIF G
55611875 pel preu de 7.000,00 € i 1.470,00 € d’ IVA, segons el detall que s’ajunta en el
quadre següent i obtingut a partir de les dedicacions assignades a cada servei:
APLICACIÓ
ÀUTORITZA
PRESSUPOSTÀRIA CIÓ

IMPORT

IVA (21 TOTAL
%)
2018

ANY 2018

ASSOCIACIO
“POPS” PER
LA GESTIO
CULTURAL I
PARTICIPACIO
CIUTADANA

40901
22609

92400 20181033

2.957,02

620,98

3.578 €

CULTURA

40501
22609

33000 20181025

2.828,10

593,90

3.422 €

RELACIONS
CIUTADANES

40901
22609

92400 AFUT2
2017000284
87

2.957,02

620,98

3.578 €

CULTURA

40501
22609

33000 AFUT2
2017000285
29

2.828,10

593,90

3.422 €

ANY
2019

RELACIONS
CIUTADANES

La durada del contracte és de 2 anys amb possibilitat de pròrroga.
D’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les
despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació caldrà
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subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
en la seva aprovació expressa.
SEGON.- Requerir a l’empresa ASSOCIACIO “POPS” PER LA GESTIO CULTURAL I
PARTICIPACIO CIUTADANA, amb NIF G 55611875 perquè dins del termini de 10 dies
hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació, acrediti que ha constituït la
garantia definitiva per un import de 700,- € i aporti els certificats d’estar al corrent en el
pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com la
documentació corresponent a la capacitat jurídica i d’obrar, la solvència econòmica i la
solvència professional i tècnica, tal com estableix la clàusula 21 del plec de condicions.
TERCER.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta amb les
conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
QUART.- Acordar que es practiqui una liquidació per les despeses dels anuncis de la
licitació, d’acord a l’article 75, del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a l’empresa
ASSOCIACIO “POPS” PER LA GESTIO CULTURAL I PARTICIPACIO CIUTADANA, amb
NIF G 55611875
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SISÈ.Fons.

Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal de

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE JUSTIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ AL PLA ÚNIC
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2016-2017, DE LES
DESPESES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILASECA.
Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la
línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per
aquest període.
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Vista la Memòria descriptiva de les despeses de conservació i manteniment de
l’enllumenat públic, de parcs i jardins, de la via pública i de la xarxa de clavegueram de
l’Ajuntament de Vila-seca, quines aplicacions pressupostàries estan contemplades en el
pressupost aprovat per l’Ajuntament, i que es pretenen finançar a càrrec de la subvenció
del PUOSC durant el període 2016-2017, per un import corresponent a l’any 2017 de
65.578,92€.
Essent les partides pressupostàries que a continuació es detallen, les que s’han aplicat
les despeses objecte de subvenció i amb el NIF de cada empresa que es detalla a la
relació de factures que hi consten a l’expedient:
1)13.16500.21000. Conservació i manteniment de l’enllumenat públic per un import de
18.203,73 €.
NIF tercers:
SATEM amb NIF A60470127

2)13.17100.21000. Conservació i manteniment de parcs i jardins per un import de
10.658,89 €.
NIF tercers:
SR. J. G. P.
TOTHIDRO , SL
URBASER, SA

3) 13.16000.21000. Conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram per un import
de 15.293,90 €.

NIF tercers:
SOREA, SA
UTE MANTENIMENT, SANEJAMENT I FONTS DE VILA-SECA
LA SERRALLERIA PELLISA-GRACIA, SCP
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SA

4)13.15300.21000. Conservació i manteniment de la via pública per un import de
31.597,37 €, dels quals 10.174,97 € són a càrrec de fons propis de l’Ajuntament de Vilaseca.
NIF tercers:
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CYRA SALOU, SA amb NIF A43255900
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de febrer de 2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-219 emès per la Intervenció
General en data 13 de març de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 14 de març 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.
Ateses les bases que regeixen la convocatòria anteriorment esmentada, publicada el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7162, de 14 de juliol de 2016, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la presentació de la justificació per incloure a la línia de manteniment i
conservació del PUOSC 2016-2017, les despeses derivades del manteniment i
conservació de l’enllumenat públic, de parcs i jardins, de la via pública i de la xarxa de
clavegueram de l’Ajuntament de Vila-seca durant l’any 2017, per un import de 65.578,92
€, i d’acord amb el que disposa el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les
bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període
2016-2017, i s’obre la convocatòria única per a aquest període.
SEGON .- Tramitar i trametre la present justificació i documentació exigida a les bases
de la convocatòria del PUOSC 2016-2017, pels mitjans telemàtics de l’extranet de les
administracions catalanes a l’adreça http://www.eacat.cat,.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.
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,
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Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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