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

DATA:
LLOC:
HORARI:

26 de març de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.30 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 19 DE MARÇ DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 19 de març de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 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.
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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 7/03/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-242 emès per la Intervenció
General de data 20/03/2018.
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 amb les corresponents certificacions de serveis
que conté la relació adjunta (referència OF-2018000131), per import de 50.134,49 €, així
com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

B) 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
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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 20/03/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-243 emès per la Intervenció
General de data 20/03/2018.
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-2018000162), per import de 68.806,78 € (IVA inclòs), així com el seu
pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI EQUINOCCI DE
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL CANVI DE PECES DE GUAL DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. JOSEP CARNER, NÚM. 1 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència per part de la Comunitat de Propietaris de l’edifici
Equinocci de retorn de la fiança dipositada pel canvi de peces de gual de l’edifici situat al
c. Josep Carner, núm. 1 de Vila-seca, així com l’informe favorable emès al respecte pels
Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de març de 2018.
Vist l’informe de tresoreria DT-62-18 de data 19 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. Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Equinocci de retorn de la
fiança dipositada pel canvi de peces de gual de l’edifici situat al c. Josep Carner, núm. 1
de Vila-seca, per import de 600,00€.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS MIRAMAR DE RETORN DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER DIFERENTS OBRES DE REFORMA A L’EDIFICI SITUAT A
LA PLAÇA MIQUEL MARTI I POL, 4-5 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència per part de la Comunitat de Propietaris Miramar de retorn
de la fiança dipositada així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Tècnics
Municipals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de març de 2018.
Vist l’informe de tresoreria DT-63-18 de data 19 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 Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Miramar, amb núm. de CIF H43.892.603, el retorn de la fiança dipositada per diferents obres de reforma de l’edifici
situat a la Plaça Miquel Marti i Pol, 4-5 de Vila-seca, per import de 600,00€.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT PROPIETARIS BALMES 6 DE RETORN DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. BALMES, NÚM.
6 DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de referència per part de la Comunitat de Propietaris Balmes, 6 de
retorn de la fiança dipositada així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis
Tècnics Municipals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de març de 2018.
Vist l’informe de tresoreria DT-61-18 de data 19 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 Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Balmes, 6 amb núm de CIF H43.212.885 el retorn de la fiança dipositada per la instal·lació d’un ascensor al c. Balmes,
6 de Vila-seca, per import de 600,00€.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD DE BUILDING CENTER SA DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL
C. DEL PATRÓ, 9 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència per part de Building Center SA de retorn de la fiança
dipositada així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 de març de 2018.
Vist l’informe de tresoreria DT-66-18 de data 21 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 Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a Buiding Center SA, amb núm. de CIF A-63.106.157, el retorn de la
fiança dipositada per diferents obres de rehabilitació de la façana de l’edifici situat al c.
Del Patró, núm. 9 de Vila-seca, per import de 600,00€.
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SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ
DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILÀNCIA A LA ZONA DEL CASTELL DE VILA-SECA
Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada corresponent als
treballs d’instal·lació del sistema de vídeo vigilància a la zona del Castell de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació de la
memòria valorada.
Vistos els informes tècnic i jurídic i l’informe de conformitat de la prefectura del servei de
data 15 de febrer de 2018.
Vista la diligència d’Intervenció notificada en data 20 de març de 2018, indicant que el tràmit
consistent en l’aprovació de la memòria valorada no suposa una repercussió en els
pressupostos municipals.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 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:
ÚNIC.- Aprovar la memòria valorada corresponent als treballs d’instal·lació del sistema de
vídeo vigilància a la zona del Castell de Vila-seca, amb un pressupost de 58.347,74 € IVA
inclòs.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT PREVI DE DOCUMENTACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE
LES PLATGES DEL MUNICIPI, TEMPORADES ESTIU 2018 I 2019.
La Junta de Govern Local en data 9-10-2017 va aprovar l’expedient de contractació i els
PCA i PPT per a la contractació dels serveis de prevenció d’accidents, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges del municipi -temporades d’estiu 2018 i 2019 - (Exp.
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Gov. 766/17), per procediment obert, en règim de tramitació ordinària no subjecte a
regulació harmonitzada. Així mateix es va aprovar la convocatòria de licitació.
La difusió pública es va efectuar en anunci en el BOPT núm. núm. 15, de 22-1-2018 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 certificades en
l’expedient administratiu (GOV/766/2017).
Atès que en sessions de dates 13,19 de febrer de 2018 i 1 de març de 2018, es constituí
la Mesa de Contractació i aquesta, després de la recepció i validació de l’informe emès
en data 20-2-2017, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor del licitador
que ha obtingut la major puntuació segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula
11a del PCA.
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 d’acord amb el
que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i els plecs de clàusules administratiu i
de prescripcions tècniques que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 2-3-2018.
Vista la DI de fiscalització inicial 2017-680 de 13-11-17, i l’informe complementari de la
prefectura del servei de data 15-11-17.
Vist l’informe de Fiscalització amb objeccions no suspensives núm. 12-2017-713, de data
21-11-17 de la Intervenció municipal, i l’informe complementari de la prefectura del servei
de data 22-11-17 i que manifesta la seva conformitat amb les objeccions manifestades i
que s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Vista diligència-informe d’Intervenció núm. 206/2018 emès per la Intervenció General en
data 8-3-2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data 1-2-2018
en aplicació del criteris establerts a la clàusula 11a del PCA del procediment per a la
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contractació dels serveis de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a
les platges del municipi -temporades d’estiu 2018 i 2019 - (Exp. Gov. 766/17),d’acord amb
el quadre resum de les puntuacions totals:
PROPONENT
PROVITA SOC. COOP. MAD.
SERVITUR SALVAMENT, SL
CREU ROJA VILA-SECA

Criteri
a)
3
3
3

Criteri
b)
4
4
4

Criteri
c)
10
10
4

Criteri
d)
10
10
0

Criteri
e)
8
8
8

Oferta
econòmica
45,00
43,04
40,33

TOTAL
PUNTS
80,00
78,04
59,33

SEGON. Segons el qual, l’oferta que ha obtingut la puntuació necessària, en aplicació el
criteris establerts a la clàusula 11a del Plec, és la formulada per PROVITA SOCIEDAD
COOP.MADRILEÑA. (CIF: F-78834603).
TERCER. De conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 15ª del plec de
clàusules administratives regulador de la licitació, notificar i requerir a PROVITA
SOCIEDAD COOP.MADRILEÑA, perquè dins dels DEU dies hàbils següents a rebre la
present notificació, aporti a l’Ajuntament de Vila-seca:
- escriptura pública de constitució en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. L'activitat de
l‘empresa ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte. Haurà de comptar amb
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
- certificats d’estar al corrent amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
- acreditar estar al corrent del pagament de l’IAE (Si l’empresa és subjecte passiu de l’IAE
i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost
relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer
rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no trobar-se de baixa en
la matrícula de l’impost).
- certificat positiu, emès per la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de Vila-seca,
acreditatiu que l’empresa no té deutes de naturalesa tributària amb aquesta
Administració.
- justificar l’existència d’una pòlissa d’assegurances de R. Civil per un capital mínim
d’1.000.000,00 € i rebut acreditatiu de la seva vigència.
- compromís d’abonar l’anunci d’adjudicació i compromís de sotmetre’s per a la resolució
de totes les controvèrsies o incidències que de manera directa o indirecta puguin derivarse de l’execució del contracte als jutjats del contenciós administratiu amb jurisdicció a
Tarragona i amb renúncia al fur jurisdiccional que correspongui al licitador.
- abonar les despeses de publicació referents a l’anunci de licitació al BOPT núm. 178
(2017-7519) per import de 145,10 euros.
- dipòsit de 9.312,50 € en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació.
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- Justificació responsable del compliment per part PROVITA SOCIEDAD
COOP.MADRILEÑA de de la limitació que, respecte dels treballadors assalariats per
compte aliena, estableix l’apartat 7è de l’article 80 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de
Cooperatives.
- Justificació responsable conforme PROVITA SOCIEDAD COOP.MADRILEÑA pot
desenvolupar la seva activitat en el territori de diverses comunitats autònomes
QUART. Advertir al licitador que de no complir aquest requeriment no procedirà
l’adjudicació al seu favor i en aquest cas l’Ajuntament ha de procedir a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.
CINQUÈ. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant i
notificar-ho als licitadors i a l’àrea econòmica.
SISÈ. Que realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.

4.2 DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DE LES AL.LEGACIONS FORMULADES CONTRA
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’APROVACIÓ DEL PCA PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DEL SISTEMA I EL SUPORT
HELP DESK.
Vist l’escrit presentat el 16-3-18 (RE 2080) pel Sr. R. F. B., en nom i representació de
l’empresa Infordisa, SA. pel que formula al·legacions contra l’acord de la Junta de Govern
Local de data 19-2-2018, d’aprovació inicial dels plecs de clàusules que han de regir els
serveis d’Administració de Sistemes i el Suport als usuaris (Help Desk) de la xarxa
informàtica de l’Ajuntament de Vila-seca anys juny/2018 a maig/2020 (Exp. Gov. 37/2018)
i de convocatòria de licitació.
Atès que la pretensió del reclamant consisteix en conjunt en al·legar que els requisits del
punt 2 de la clàusula 9a i la clàusula 11a comporten la seva exclusió del procediment.
Atès que en informe de data 19-3-18, els responsables jurídic i tècnic del procediment
conclouen que les al·legacions han de ser desestimades en conjunt per quant els
argumentaris utilitats en interès propi, tot i ser perfectament legítims, estan mancats de
qualsevol rigor i motivació jurídica, i no alteren, ni afecten ni desvirtuen per si mateixos el
contingut de la resolució impugnada, la qual esdevé perfectament vàlida, legítima i
perfectament jurídica, concretament en l’aplicació dels articles 67 i 75 del TRLCSP i 11.4
del RGLCAP i pel fet que no suposa cap contrarietat amb els principis de no
discriminació, igualtat de tracte i transparència.
Atès el que al respecte disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP) i la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Vistos els anteriors antecedents i la proposta de la Regidoria de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. R. F. B., en nom i representació
de l’empresa Infordisa, SA. contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 19-22018, d’aprovació inicial dels plecs de clàusules que han de regir els serveis
d’Administració de Sistemes i el Suport als usuaris (Help Desk) de la xarxa informàtica de
l’Ajuntament de Vila-seca (Exp. Gov. 37/2018), d’acord amb argumentacions i
motivacions tècniques i jurídics de la part expositiva del present informe i, en
conseqüència, confirmar i ratificar l’acord impugnat.
SEGON.- Notificar el present acord a la part recorrent per al seu coneixement, adjuntant
còpia de l’informe jurídic argumentatiu, amb indicació dels recursos que contra el mateix
s’hi poden interposar.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL EN
L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 722/2017.
Atès que en sessió de data 13 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local va
aprovar l’acord de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
per la lletrada Sra. S. H. P. i el Sr. D. R. R. (Exp. RP/GOV 722/2017)
Atès que s’ha detectat un error material en la transcripció nominativa de la companyia
amb la qual l’Ajuntament es trobava assegurada en el dia dels fets.
Atès que l’errada es declara clara i evident, i que no requereix d’altres judicis valoratius i
que es configura com una simple operació material de rectificació.
Atesa la possibilitat de les administracions públiques de rectificar, en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vistos els anteriors antecedents, i la proposta de la Regidoria de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’error material observat en el punt 5.2, quart paràgraf, de l’acta de la
Junta de Govern Local de data 13/11/2017, relatiu a la identificació de la companyia
asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca de l’any 2017,
en el sentit següent: Per comptes de dir: “Atès que el dia dels fets la responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament es trobava assegurada amb la companyia Zurich España, Cía
de Seguros y Reaseguros, S.A”, ha de constar: “Atès que el dia dels fets la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava assegurada amb la companyia
Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros”.
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SEGON.- Deixar inalterable la resta de l’acord corresponent al punt 5.2 de la Junta de
Govern Local de data 13/11/2017.
TERCER.- Notificar el present acord a totes les parts interessades.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 487/2017.
Atès el Procediment Abreujat núm. 487/2017, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona, interposat per D. R. R..
Vist el que disposa l’article 551.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Assessoria Jurídica en data 22 de febrer de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives 12-2018-226 emès per la
Intervenció Municipal.
Vist l’informe del Cap de l’Assessoria Jurídica de data 20 de març de 2018 que dona per
subsanades les objeccions indicades a l’informe de la Intervenció.
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 aquest, la Regidoria que subscriu proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:
PRIMER. Comparèixer en el Procediment Abreujat 487/2017, que se segueix davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap dels Serveis Jurídics Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
TERCER. Autoritzar una despesa màxima de 400,00 € per atendre el pagament de les
factures que es generin en relació a aquest procediment, a càrrec de la partida 10302
92000 22604 (A-6863) del vigent pressupost municipal, per al 2018 i la previsió de 400,00
€ per al pressupost de 2019 (AFUT1-6864), condicionat a la seva aprovació definitiva.
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5è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Prèvia la seva declaració d’urgència la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LICITACIÓ, ELS PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILASECA EN LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE CONTROL INTERN, EN LA
MODALITAT DE CONTROL POSTERIOR I CONTROL FINANCER A REALITZAR
DURANT L'ANY 2018.
Mitjançant Providència de l’Alcalde accidental de data 09 de març de 2018 s’acordà
iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del serveis d'assistència tècnica per a
la col·laboració amb la intervenció general de l'Ajuntament de Vila-seca que són
necessaris per a la realització de treballs de control intern, en la modalitat de control
posterior i control financer a realitzar durant l'any 2018.
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014., el Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vist el Pla anual de Control Financer 2018-2019 aprovat pel plenari el passat 1 de
desembre de 2017 i el Sistema integral de gestió i control econòmic (SIGCE).
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13/03/2018.
Vist l’informe de legalitat del Secretari General emès en data 15/03/2018
Vist l’informe favorable núm. 250/2018 emès per la Intervenció General en data
21/03/2018.
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:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació del servei d'assistència tècnica per a la
col·laboració amb la intervenció general de l'Ajuntament de Vila-seca en la realització de
treballs de control intern, en la modalitat de control posterior i control financer a realitzar
durant l'any 2018, mitjançant procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, per un
import de licitació de 76.532,50€, (63.250,00€ principal més 13.282,50€ d’IVA al tipus del
21%.)
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir la contractació del serveis.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de
contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini de 15 dies naturals a
partir de l’endemà de la publicació al BOPT per que es puguin presentar les proposicions
per part dels interessats, amb una despesa màxima de 1.000€ a càrrec de l’aplicació
pressupostaria 10302.92000.22603 "Publicacions oficials edictes i anuncis" operació A
201800003285.
QUART.- Autoritzar la despesa per import de 76.532,50€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 63.250€, pressupost net, i 13.282,50€ en concepte d’Impost
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21% fase A del pressupost amb l’operació
201800007239, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20301.93100.22706 “Estudis,
treballs tècnics i d’assessorament” del pressupost vigent.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució als interessats i serveis administratius afectats i a
la Intervenció General als efectes oportuns.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DE TPV FISIC I VIRTUAL AMB
BBVA PER A L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS.
Atès que actualment l’Ajuntament de Vila-seca té contractat amb la entitat financera BBVA
el servei de TPV físic per facilitar els cobraments de diferents autoliquidacions de taxes i
preus públics amb un cost de 0,9% de taxa de descompte per operació.
Amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió recaptatòria tant a
l’Ajuntament com als seus Organismes Autònoms aquesta tresorera ha mantingut
reunions amb les diferents entitats financeres del municipi per tal de demanar ofertes
relacionades amb les diferents formes de cobrament que ofereixen, agafant com a
instrument principal de referència el cobrament per TPV físic, tot i que s’han tingut en
compte altres serveis com el TPV virtual.
Davant les ofertes rebudes de les diferents entitats bancàries es realitza la comparativa
de costos dels TPV físics tenint en compte que el volum de facturació sobre el qual es
calcularan els mateixos serà d’uns 100.000€ segons les dades extretes de l’any 2017
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entre els departaments del PIJ i Policia Local i que actualment no existeix cap d’instal·lat
als seus Organismes Autònoms i és necessària la seva instal·lació.
Es comprova que la entitat que ofereix un preu més econòmic pel servei de TPV físic és
BBVA, la qual també ofereix la instal·lació d’un TPV virtual per un preu tancat de 50€ que
facilitarà els sistemes de gestió recaptatòria de l’Ajuntament.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-249 de la Intervenció General de data 21-032018.
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.- Contractar amb la entitat financera BBVA, donat que és qui ofereix millor preu,
el servei de TPV físic així com el TPV virtual tant per l’Ajuntament com per als seus
Organismes Autònoms, els quals hauran de procedir a l’aprovació de la corresponent
despesa en els seus pressupostos.
SEGON.- Efectuar la reserva de crèdit per import de 500€, que corresponen 50€ a la
instal·lació inicial del TPV i 450€ a les comissions estimades en funció dels cobraments
que s’hi efectuïn, a càrrec de la partida 20201.93100.35900.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal de Fons, a la Tresoreria
Municipal, al Patronat Municipal de Música, al Patronat Municipal de Turisme i a l’entitat
financera BBVA.
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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