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

DATA:
LLOC:
HORARI:

9 d’abril 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
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Pere Segura Xatruch

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL DIA 26 DE
MARÇ DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 26 de març de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.
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A) Vista la declaració presentada per VODAFONE ESPAÑA SAU (Registre d’entrada núm.
0789, de 02-02-2018) on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al quart trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14/03/2018.
Vist l’informe de conformitat núm.12-2018-262 de la Intervenció General de data 26-032018.
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 núm. 802190 corresponent a la taxa per utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 141,38€
a nom de VODAFONE ESPAÑA SAU, NIF: A-80907397, com a empresa subministradora
de serveis públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a VODAFONE ESPAÑA
SAU, junt amb la liquidació corresponent.
B) Vista la declaració d’ingressos presentada AXPO IBERIA SL ( R. E. Núm. 0351, de 1801-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al quart
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-03-2018.
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Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-263 de la Intervenció General de data 26-032018.
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 núm. 802185, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 1.625,89
€, a AXPO IBERIA SL amb NIF B-83160994, com a empresa subministradora de serveis
públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AXPO IBERIA SL, junt
amb la liquidació corresponent.
C) Vistes les declaracions presentades per IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE
ÚLTIMO RECURSO S.A.U.(Registre d’entrada núm. 0202 de 11-01-2018, 8695 de 13-122017 i 7988 de 09-11-2017) on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al quart trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-264 de la Intervenció General de data 26-032018.
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 núm. 802187, corresponent a la taxa per utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 12,95€,
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a nom de IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U, NIF A95554630 com a empresa subministradora de serveis públics, a la partida
20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U, junt amb la liquidació corresponent.
D) Vistes les declaracions d’ingressos presentades per ENDESA ( R. E. Núm. 1693-16911695-1694 de 05-03-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al quart trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’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 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de l’esmentada
taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació d’electricitat/gas en el
terme municipal.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 30-01-2018 les empreses
elèctriques del grup ENDESA van ingressar 60.145,58€, 3.756,62€ i 172.440,08€
respectivament, corresponents al quart trimestre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12-03-2018
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-236 de la Intervenció General de data 20-032018.
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 les liquidacions que s’indiquen a continuació, pels imports i els subjectes
passius indicats, corresponents per la taxa per aprofitament especial del domini públic local
del tercer trimestre de 2017, com a empreses subministradores de serveis públics:
SUBJECTE PASSIU
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA XXI S.L.
TOTAL

NIF
B-82846817
A-81946077
B-82846825

LIQUIDACIÓ
802057
802060
802059

IMPORT
60.175,58€
172.440,08€
3.756,62€
236.372,28 €
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SEGON.- Acceptar l’ingrés a compte efectuat per les empreses a dalt esmentades a la
partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i als interessats.

E) Vistes les declaracions presentades per IBERDROLA CLIENTES S.A.U.(Registre
d’entrada núm. 7990 de 09-11-2017, 8692 de 13-12-2017, 0203 de 11-01-2018) on
comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al quart trimestre de
2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-241 de la Intervenció General de data 20-032018.
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 núm. 802189, corresponent a la taxa per utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de
3.698,32€, a nom de IBERDROLA CLIENTES S.A.U, NIF A-95758389 com a empresa
subministradora de serveis públic, 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a IBERDROLA
CLIENTES S.A.U, junt amb la liquidació corresponent.
F) Vistes les declaracions presentades per VIESGO ENERGIA SL (Registre d’entrada núm.
0517-518, de 25-01-2018) on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al tercer trimestre de 2017.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
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públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12-03-2018..
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-239 de la Intervenció General de data 20-032018.
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 núm. 802186 corresponent a la taxa per utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 430,72€ a
nom de VIESGO ENERGIA SL, NIF: B-39540760 com a empresa subministradora de
serveis públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
G) Vista la declaració d’ingressos presentada SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA,
SAU ( R. E. Núm. 0818 de 05-02-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
bruts corresponents al quart trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-238 de la Intervenció General de data 20-032018.
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:
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PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 802191, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 965,92€
a SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, SAU, NIF: A-84689272, com a empresa
subministradora de serveis públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a SONATRACH GAS
COMERCIALIZADORA, SAU, junt amb la liquidació corresponent.
H) Vista la declaració d’ingressos presentada ENERGY STROM XXI SL ( R. E. Núm. 0241
de 15-01-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al
quart trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-237 de la Intervenció General de data 20-032018.
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 núm. 802070, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de 116,14€
a ENERGY STROM XXI SL, NIF: B-66040312, com a empresa subministradora de serveis
públics, a la partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ENERGY STROM XXI
SL, junt amb la liquidació corresponent.
I) Vistes les declaracions d’ingressos presentada pel grup d’empreses de GAS NATURAL (
R. E. Núm. 0785 de 02/02/2018, 0786 de 02/02/2018, 1109 de 14/02/2018 i 1212 de
16/02/2018), on es comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents a
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l’exercici de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
Atès que s’ha comprovat per la Tresoreria municipal que en data 05-02-2018 ja s’ha efectuat
el pagament per les diferents empreses de gas i electricitat del grup Gas Natural.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm.12-2018-293 de la Intervenció General de data 04-042018.
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 les liquidacions que s’indiquen a continuació, pels imports i els subjectes
passius indicats, corresponents per la taxa per aprofitament especial del domini públic local
de l’exercici de 2017, com a empreses subministradores de serveis públics, a la partida
20201.93100.33200 del pressupost municipal:
SUBJECTE PASSIU
GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA
GAS NATURAL SERVICIOS, SA
GAS NATURAL SUR SDG, SA
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA

CIF
A-63485890
A-08431090
A-65067332
A-61797536

LIQUIDACIO
802089
802091
802090
802092

IMPORT
47.507,39 €
13.398,42 €
1.850,56 €
16.910,63 €

SEGON.- Acceptar l’ingrés efectuat per les empreses a dalt esmentades.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a la Tresoreria
Municipal i al Grup d’empreses de Gas Natural, junt amb les liquidacions corresponents.
2.2 DACIÓ DE COMPTES DE DECRETS D’APROVACIÓ FACTURES.
Es dona compte dels decrets de l’alcaldia de data 27 de març de 2018 pels quals
s’aproven les relacions de factures CONJ_ADO20180000176 CONJ_ADO20180000177.
Els regidors membres en resten assabentats.
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2.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, LIQUIDACIÓ CORRESPONENT AL CÀNON FIX DE
L’EXERCICI 2018, A NOM D’ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU (EYSA).
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2016, que aprova
l’adjudicació del servei de gestió i explotació dels serveis públics d’aparcament en superfície
i aparcaments soterrats del municipi, anys 2017-2020, a l’empresa ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS SA.(EYSA), amb NIF A28385458.
D’acord amb el punt segon de l’esmentat acord es fixa un cànon anual fix de 89.000€ i un
cànon anual variable del 90% de l’excedent resultant de descomptar de la recaptació real
anual obtinguda els costos per la prestació del servei i el cànon fix, amb un mínim de
11.183,60€ (d’acord amb la clàusula desena del plec de clàusules econòmiques,
administratives i tècniques que regeixen l’adjudicació.
També la clàusula desena estableix que l’import corresponent a la suma dels cànons de la
primera anualitat de vigència de la concessió s’ingressarà el dia de la signatura del contracte
que es formalitzi, i que els anys posteriors el pagament s’efectuarà a l’avançada abans del
31 de gener de l’exercici corrent.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 07-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-297 de la Intervenció General de data 04-042018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables
Per tot això, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 802324, per import de 89.000€, corresponent al cànon
fix per a l’exercici 2018, a la concessionària ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU
(EYSA), a la partida 50202.13300.55000.
SEGON.- Requerir a l’empresa concessionària perquè presenti, per tal de calcular el cànon
variable d’acord amb el punt segon de l’acord de Junta de Govern Local, la recaptació real
anual i els costos per la prestació del servei.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU (EYSA) junt amb la liquidació per a que la faci
efectiva dins el termini establert a la mateixa.
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2.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ PEL CÀNON ANUAL PER LA
CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL PARC AQUÀTIC DE LA PINEDA, DE
L’EXERCICI 2018 A LEISURE PARKS SA.
Atès que per acord Plenari de 20-03-1997 es va atorgar la concessió del servei públic del
parc aquàtic de la Pineda i que d’acord amb l’apartat sisè d’aquest del plec de condicions
el concessionari ingressarà anualment el cànon a favor de l’Ajuntament de Vila-seca.
Aquest import serà el resultat d’aplicar al Cànon de 2017 la variació de l’IPC anual (1,1%,
en aquest cas) i s’ingressarà per trimestres tal i com s’estableix en el punt segon.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22-02-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-271 de la Intervenció General de data 04-042018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 802208, corresponent al cànon anual de l’exercici de
2018, per import de 196.680,37€ a nom de LEISURE PARKS SA, amb NIF A79496394, a la
partida 20201.93100.55000.
SEGON.- Fraccionar la liquidació anterior en els quatre venciments i imports següents:
1r. Termini. 30/03/2018. Import: 49.170,09€
2n.Termini. 02/07/2018. Import: 49.170,09€
3r. Termini. 01/10/2018. Import: 49.170,09€
4t. Termini. 31/12/2018. Import: 49.170,10€
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a LEISURE PARKS
SA, junt amb les liquidacions corresponents.
2.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES RELACIONS DE FACTURES.

A) 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.
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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 3/04/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-287 emès per la Intervenció
General de data 3/04/2018.
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-2018000181), per import de 244.669,66 € (IVA inclòs), així com el seu
pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de la Intervenció
municipal i atès que totes elles estan degudament conformades pel gestor del servei que
les ha originat i acrediten la realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
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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-2018000203), per import de 74.399,34 €, així
com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

C) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de la Intervenció
municipal i atès que totes elles estan degudament conformades pel gestor del servei que
les ha originat i acrediten la realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7/03/2018 en el qual es
manifesten incidències.
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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-2018000204), per import de 47.046,87 €, 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 REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE MILLORA I PAVIMENTACIÓ DE L’APARCAMENT SITUAT AL PARC
D’AUSTRÀLIA I PAVIMENTACIÓ DEL TRONC CENTRAL DEL PASSEIG CIUTAT DE
MELBOURNE.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 16 d’octubre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada corresponent als treballs de millora i pavimentació de l’aparcament situat al Parc
d’Austràlia i pavimentació del tronc central del passeig ciutat de Melbourne, mitjançant
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en
base a una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:
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Núm. Ordre

Núm. Plica

Licitador

Ofi

Baixa %

Pei Puntuació oferta econ.

Increment del termini de
garantia (màxim 5p)

Puntuació millores

Puntuació total

1

7

AGROVIAL, SA

74.681,94 €

23,80

50,0

0,5

12,0

62,5

2

10

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

78.080,00 €

20,33

49,1

0,1

12,0

61,2

3

5

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU

85.652,89 €

12,61

45,6

0,6

12,0

58,1

0,2

4,0

52,4

4

4

M I J GRUAS, SA

80.915,24 €

17,44

48,2

5

13

EXCAVACIONS CARBONELL, SA

88.200,00 €

10,01

43,1

5,0

0,0

48,1

6

11

ALTER INNOVATION, SL

92.460,19 €

5,66

34,0

0,0

12,0

46,0

7

1

EXXABER, SL

88.257,59 €

9,95

43,0

0,1

0,0

43,2

8

9

PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D'EBRE, SA

90.800,00 €

7,35

38,8

0,2

4,0

43,1

9

3

TRANSMABER, SL

93.258,83 €

4,85

30,4

0,2

12,0

42,6

10

8

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL

90.141,25 €

8,03

40,2

0,2

0,0

40,4

11

2

GARCIA RIERA, SL

96.777,09 €

1,26

0,0

0,4

12,0

12,4

12

12

COSPLAN

97.517,76 €

0,50

0,0

0,1

8,0

8,1

13

6

CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL

96.640,78 €

1,39

0,0

0,2

0,0

0,2

Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut major puntuació total AGROVIAL, SA,
juntament amb la segona classificada, TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, es van identificar
com a desproporcionades o anormals, en aplicació dels criteris de l’article 85.4 RGLCAP,
aquest Ajuntament de Vila-seca va efectuar requeriment per la Mesa de Contractació en
data 20 de desembre de 2017, per tal que justifiqués la valoració de l’oferta presentada a
la licitació i en data 22 i 28 de desembre de 2017 van presentar els corresponents
documents justificatius i aclariments, donant-se per vàlida la justificació aportada per
AGROVIAL, SA, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 2 de gener
de 2018, en el que es proposa l’adjudicació de les obres de referència a l’empresa
AGROVIAL, SA.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 15 de gener de 2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 2018-55 emès per la Intervenció
General en data 6 de febrer de 2018.
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Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 22 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.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que
justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:

Núm. Ordre

Núm. Plica

Licitador

Ofi

Baixa %

Pei Puntuació oferta econ.

Increment del termini de
garantia (màxim 5p)

Puntuació millores

Puntuació total

PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i Memòria valorada aprovats al seu dia,
en el procediment de contractació de les obres compreses a la Memòria valorada
corresponent als treballs de millora i pavimentació de l’aparcament situat al Parc
d’Austràlia i pavimentació del tronc central del passeig ciutat de Melbourne, és la
presentada per l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF A25059924, pel preu de 74.681,94 €
(sense IVA), 15.683,21 € en concepte d’IVA que fan un total de 90.365,15 € (IVA inclòs):

1

7

AGROVIAL, SA

74.681,94 €

23,80

50,0

0,5

12,0

62,5

2

10

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

78.080,00 €

20,33

49,1

0,1

12,0

61,2

3

5

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU

85.652,89 €

12,61

45,6

0,6

12,0

58,1

4

4

M I J GRUAS, SA

80.915,24 €

17,44

48,2

0,2

4,0

52,4

5

13

EXCAVACIONS CARBONELL, SA

88.200,00 €

10,01

43,1

5,0

0,0

48,1

6

11

ALTER INNOVATION, SL

92.460,19 €

5,66

34,0

0,0

12,0

46,0

7

1

EXXABER, SL

88.257,59 €

9,95

43,0

0,1

0,0

43,2

8

9

PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D'EBRE, SA

90.800,00 €

7,35

38,8

0,2

4,0

43,1

9

3

TRANSMABER, SL

93.258,83 €

4,85

30,4

0,2

12,0

42,6

10

8

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL

90.141,25 €

8,03

40,2

0,2

0,0

40,4

11

2

GARCIA RIERA, SL

96.777,09 €

1,26

0,0

0,4

12,0

12,4

12

12

COSPLAN

97.517,76 €

0,50

0,0

0,1

8,0

8,1

15

13

6

CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL

96.640,78 €

1,39

0,0

0,2

0,0

0,2

SEGON.- Requerir a l’empresa AGROVIAL, SA, amb NIF A25059924, perquè en el termini
màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti
la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord
amb la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars, així com la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia definitiva per un
import de 3.734,10 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF A25059924, que de no complir
aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou
requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 801958 i notificar la present resolució a
l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF A25059924, per tal de fer efectiu l’abonament de les
despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT ( núm. 209, de data 30 d’octubre de
2017) per import de 246,40 €.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL
DETECTAT AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE
REGEIX LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA INTEGRAL PER AL
CONTROL I SEGUIMENT DEL PROGRAMA PO FEDER “RESTAURACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT CULTURAL DEL CELLER NOUCENTISTA DE VILA-SECA
APROVAT PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE MARÇ DE 2018
DE 2018 PUNT 4.1
Atès que s’ha detectat un error material en el redactat del plec de clàusules
administratives particulars que regeix la licitació del servei de consultoria integral per al
control i seguiment del programa PO FEDER “Restauració per al desenvolupament
cultural del Celler Noucentista de Vila-seca”, aprovat per la Junta de Govern local en
sessió realitzada el dia 5 de març de 2018, punt 4.1.
Vist l’informe jurídic emès al respecte indicant que d’acord amb el que estableix l’article
109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en
qualsevol moment d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes i per tant procedeix en aquest cas.
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Vista la diligència-intervenció núm. 2018-276 de data 28 de març de 2018 i l’informe
complementari del gestor del servei de data 3 d’abril de 2018, en que s’esmenen les
incidències resultat de la revisió d’intervenció.
Vist l’informe jurídic emès al respecte i d’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar el plec de clàusules administratives que regeix la licitació del servei
de consultoria integral per al control i seguiment del programa PO FEDER “Restauració
per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista de Vila-seca” d’acord amb els
següent redactat:
1. El Plec de clàusules administratives particulars de la licitació estableix en l’apartat 2 de
la clàusula 18a l’acreditació de la solvència econòmica i financera, que quedava
quantificada en el paràgraf següent:
(...) Aquests comptes anuals recullen el volum anual de negocis del licitador o candidat,
que referit a l’any de major volum de negoci dels tres darrers conclosos, haurà de ser
almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte (222.750,00 euros), ja que
la seva durada és superior a l’any.
Ha de ser substituït pel paràgraf següent, ja que el càlcul s’ha d’efectuar sobre l’import de
l’anualitat del contracte (22.500,00€ anuals sense IVA):
(...) Aquests comptes anuals recullen el volum anual de negocis del licitador o candidat,
que referit a l’any de major volum de negoci dels tres darrers conclosos, haurà de ser
almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte (33.750,00 euros), ja que la
seva durada és superior a l’any.
2. Així mateix s’estableix en l’apartat 3 de la clàusula 18a l’acreditació de la solvència
professional i tècnica, que quedava quantificada en el paràgraf següent:
(...)El requisit mínim serà que l’import anual acumulat a l’any de major execució sigui igual
o superior al 70% del valor anual mitjà del contracte (103.950,00 euros), (...)
ha de ser substituït pel paràgraf següent, ja que el càlcul s’ha d’efectuar sobre l’import de
l’anualitat del contracte (22.500,00€ anuals sense IVA):
(...)El requisit mínim serà que l’import anual acumulat a l’any de major execució sigui igual
o superior al 70% del valor anual mitjà del contracte (15.750,00 euros), (...).
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3. L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques, determina que les Administracions Públiques poden
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici, els errors materials d fets o aritmètics existents,
és pel que caldrà rectificar els imports de la solvència econòmica i financera, i de la
solvència professional i tècnica que consten en els apartats anteriors.
SEGON.- Procedir a la publicació del present acord al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Vila-seca, indicant un nou termini de presentació de proposicions,
proposant-se un termini de 15 dies des de la data de publicació d’aquesta correcció
d’error material.
3.3 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE L’EXPEDIENT 303/16,
DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER INSTAL.LACIÓ D’UN
TENDAL O TANCAMENT A. P. PAU CASALS, 113, LOCAL 2, DE LA PINEDA, SENSE
LLICÈNCIA MUNICIPAL
Atès que per Decret de l’Alcaldia de 25 d’abril de 2016, es va incoar expedient de
restauració de la legalitat urbanística pa SIT GLOBAL GROUP VILA-SECA SL, en relació
a les actuacions urbanístiques consistents en la instal·lació d’un tendal o tancament
construït en zona privada d’edificació al P. Pau Casals, núm. 113, local 2, de la Pineda.
Atès que en data 5 de desembre de 2016, la Junta de govern Local va ordenar l’execució
dels treballs de canvi de les portes corredisses per tipus acordió i pintura blanca del
tancament en el termini d’un mes , amb advertiment d’execució subsidiària en cas
d’incompliment.
Vist l’informe dels Serveis d’Inspecció, en què constata que transcorregut, amb escreix, el
termini atorgat no s’ha realitzat la restauració de la legalitat urbanística.
Vista la Proposta de Regidora de Serveis al Territori de 30 d’octubre de 2017.
Vista la Diligència-Informe de fiscalització Inicial *2017-707, de 17 de novembre de 2017.
Vist l’informe de la Prefectura del Servei i l’informe d’esmena de Deficiències de 22 de
febrer de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-224* emès per
la Intervenció General en data 23 de març de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 4 d’abril de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
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Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Vist l’informe tècnic en el qual es valoren les actuacions a realitzar en el supòsit d’execució
subsidiària, i d’acord amb els antecedents obrants a l’expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Acordar, de conformitat amb els articles 99 a 102 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
l’execució subsidiària dels treballs de canvi de les portes corredisses per tipus acordió i
pintura blanca del tancament del local número 2, del Passeig Pau Casals, núm.113, de la
Pineda.
SEGON. Advertir a l’interessat que l’import dels treballs de neteja s’estima per l’informe
tècnic obrant en l’expedient en 4.882,96 €, IVA inclòs, sense perjudici de la liquidació
definitiva.
TERCER. La despesa generada anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
30201.2269.15100 del pressupost municipal, Operació A_201800006861.
QUART. Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en el RDL 30/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector
públic.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE L’EXPEDIENT
568/17
Per Resolució de l’Alcaldia, de data 6 de juliol de 2017 es va ordenar a TABIGUIX, amb
NIF B-43410273 i domicili en, 43201 REUS, titular del solar situat a l’Avd. de la Verge de
Montserrat, núm. 62, de Vila-seca, el compliment efectiu de les obligacions establertes als
articles 9 de la Llei bàsica estatal del Sòl, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, 197 de la Llei d’Urbanisme, Text Refós aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme, d’ús i conservació de tota classe de terrenys,
construccions i instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat,
habitabilitat i ornament.
Les mesures concretes que es van ordenar van ser les següents:
•

Neteja i esbrossada dels terrenys en el termin d’un mes.
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El termini concedit per executar-les, va ser acordat per la Junta de Govern Local de 14
d’agost de 2017, amb advertiment d'execució forçosa, en cas d’incompliment, mitjançant
actuació subsidiària per l'Ajuntament a costa i a càrrec de l’obligat, o bé mitjançant la
imposició de multes coercitives reiterades en el temps fins aconseguir que es compleixi
l’obligació de conservació.
1.2. Transcorregut el termini atorgat per dur a terme les esmentades actuacions i no
havent estat executades, ha quedat acreditat que no s’ha donat compliment a l’ordre
d’execució, segons consta a l’informe del l’Inspector Municipal de 10 d’octubre de 2017,
que forma part de l’expedient.
Si els obligats no executen l’ordre efectuada i es tracta d'actes no personals que poden
ser executats per un subjecte diferent de l’obligat, l’Ajuntament pot executar l’ordre a
costa i a càrrec de les persones obligades, a través del procediment d’execució
subsidiària, tot això d’acord amb el que estableixen els articles 197.4 i 225, de Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 93 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre Protecció de la legalitat
urbanística (RPLU) , 101 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i 98 i 99 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu comú.
Si l’Administració opta per executar subsidiàriament l’ordre d’execució, també és a càrrec
de la persona interessada el cost de redacció del projecte tècnic que, si escau, s’hagi de
redactar, d’acord amb l’article 90.3 del RPLU.
Per al cobrament de les despeses, els danys i els perjudicis s’ha de seguir el procediment
de recaptació en via executiva regulat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que
aprova el Reglament general de recaptació (articles 98 i 99 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, abans esmentada).
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-255* emès per
la Intervenció General en data 23 de març de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 4 d’abril de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
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D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient, , i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER: Acordar de conformitat amb els articles 99 a 102, de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
l’execució subsidiària de les tasques de neteja i esbrossada de terreny i transport a
l’abocador, del solar situat a l’Avda. Verge de Montserrat, núm. 62, propietat de
TABUIGUIX.
TERCER: Advertir a l’interessat que l’import dels treballs s’estima per l’informe tècnic
obrant en l’expedient en 1.375,50€ IVA inclòs, sense perjudici de la liquidació definitiva.
QUART: La despesa generada anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
30201.2269.15100 del pressupost municipal, Operació A_201800007770.
CINQUÈ: Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en el RDL
30/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
sector públic.
4rt.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL.
Vista la reclamació presentada per la Sra. A. M. B. el 20-3-2018 (RE 2159), per la que
formula reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals derivats de la lesió
patida el dia 10-3-18 quan, segons la seva versió dels fets, va caure al terra per causa de
l’estat del bordó que delimita l’estacionament de vehicles amb el paviment asfàltic de la
calçada de l’Avinguda Verge de Montserrat 16-18, a l’alçada del supermercat Spar de la
ciutat de Vila-seca.
La reclamació de la Sra. M. 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 no conté els elements que
resulten indispensables (paràmetres d’exercici i d’admissibilitat de l’acció) per a l’inici de
la tramitació. La interessada ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha
considerat pertinent, sense entrat a valorar la quantia indemnitzatòria de la reclamació.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial, ja que a més de la
insuficient activitat probatòria, no s’acredita la relació causal entre el funcionament normal
del servei i els perjudicis al·legats.
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Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 27-3-2018, de
criteri desestimatori de l’expedient per manca d’acreditació del nexe causal entre el
funcionament del servei públic i la caiguda patida per la Sra. A. M. B.
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. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. A.
M. B. en escrit de 20-3-18 (RE 2159), per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
32 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre (LRJSP), d’acord amb els raonaments i motivacions
tècnic i jurídics de la part expositiva del present acord i que es donen per reproduïts
(Exp. GOV/243/18).
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada mitjançant la representació
jurídica designada a l’efecte per al seu coneixement, amb indicació dels recursos que
contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament per mitjà del mediador d’assegurances.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA VALIDACIÓ DE DESPESA I ABONAMENT DE
FACTURES DE MANTENIMENT DE FOTOCOPIADORES I SUBMINISTRAMENT DE
CONSUMIBLES, ANY 2017.
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 21-1-2013, es va
adjudicar a l’empresa Xerox España, SA (CIF A-28208601) el contracte de
subministrament d’equips multifunció, la instal·lació i configuració dels mateixos en equips
de client, així com el corresponent servei de manteniment i el subministrament de
consumibles.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 13-3-2017, es va autoritzar a Xerox
España, SA, a cedir la part del contracte relativa a la gestió i facturació del servei de
manteniment i subministrament de consumibles a l’empresa DIGISYSTEM
TECHNOLOGIES S.L. (CIF B-93505295), per un preu per còpia inicial de: Còpia Din A4B/N: 0,00597 i còpia Din A4-Color : 0,05000€. La cessió ha de ser considerada
exclusivament sobre la part de manteniment i subministrament de consumibles, i no amb
caràcter unitari, d’acord amb l’article 227 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Atès que durant l’exercici 2017 la previsió econòmica consignada pel concepte de lectura
d’impressions dels equips multifunció ha estat insuficient pel que fa a quantitat
pressupostàriament consignada.
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Atesa l’existència de factures pendents conformades el 28/11/2017 (BP-00913/17, BP01095/17, i BP-01413/17), el 29/12/17 (BP-01867/17) i el 24/1/2018 (BP- 02025/17), per
part de l’empresa amb els números 43100428 a 43100445 de l’empresa DIGISYSTEM
TECHNOLOGIES S.L. (CIF B-93505295), per import total de 16.808,73 euros (IVA
inclòs), i atès allò que estableix la Base 24a d’execució del pressupost Aprovació de
despeses d’exercicis anteriors) i sobre l’aprovació d’actes de conversió i convalidació
administrativa.
Atès, tanmateix, que els actes de conversió i convalidació administrativa recollits a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP) només podran comportar un reconeixement de crèdits
amb càrrec a la secció pressupostària que doni origen a la despesa i que aquesta no
suposa cap limitació per l’execució de les restants obligacions en curs.
Atès que l’article 52 de la LPACAP determina la possibilitat de què la falta de
reconeixement exprés de la despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la
mateixa mitjançant l’òrgan competent.
Atesa la Diligència d’Intervenció DI 025-18, relativa a la tramitació de la despesa i al
retorn de factures per a la resolució d’errades, la diligència-informe de fiscalització inicial
2018-215 de 3-3-18, i l’informe de fiscalització amb objeccions no suspensives 12-2018272 de 29-3-18.
Atès l’informe justificatiu de la validació de la despesa i els informes de conformitat de la
prefectura del servei de data 1-3-18, 15-3-18 i 3-4-18, en que es manifesta la conformitat
amb les incidències manifestades i que s’ha procedit a complimentar-les als efectes
oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Validar la prestació dels serveis de manteniment i subministrament de
consumibles dels equips multifunció prestats durant els mesos de junt, juliol, setembre i
desembre de 2017 als centres que s’esmenten en les factures corresponents.
SEGON. Validar la despesa corresponent als serveis prestats durant els mesos de juny,
juliol, setembre i desembre del 2017 per part de l’empresa DIGISYSTEM TECHNOLOGIES
S.L. (CIF B-93505295), per import total de 16.808,73 euros (IVA inclòs), a càrrec de
l’aplicació pressupostària de l’exercici 2018: 50403-92000-20300, en execució de la
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gestió de la despesa corresponent ja que aquesta no suposa cap limitació per liquidar les
restants obligacions:
DATA
FACTURA NÚM.
CONFORMADA
IMPORT iva inclòs
15/06/2017
BP-00913/2017
28/11/2017
3.508,14 €
15/07/2017
BP-01095/2017
28/11/2017
3.961,05 €
15/09/2017
BP-01413/2017
28/11/2017
3.329,02 €
15/12/2017
BP-01867/2017
29/12/2017
3.659,17 €
31/12/2017
BP-02025/2017
24/01/2018
2.351,25 €
TOTAL .................................................................................. 16.808,73 €
TERCER. Aprovar el pagament de les factures conformades el 28/11/2017 (BP-00913/17,
BP-01095/17, i BP-01413/17), el 29/12/17 (BP-01867/17) i el 24/1/2018 (BP- 02025/17),
presentades per part de l’empresa amb els números 43100428 a 43100445 de l’empresa
DIGISYSTEM TECHNOLOGIES S.L. (CIF B-93505295), corresponents als serveis
prestats durant els mesos de juny, juliol, setembre i desembre de 2017.
QUART. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció
municipal als efectes oportuns.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA VALIDACIÓ DE DESPESA I ABONAMENT DE
FACTURES DE PENDENTS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS,
ANY 2017.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca en sessió de 23-9-2013 va
aprovar prorrogar, de conformitat amb l’establer per la Disposició Transitòria Vuitena de la
Llei 17/2012, de 27 de desembre, la vigència del conveni d’associació subscrit amb
Mútua Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención, S.L., amb caràcter
indefinit fins al moment de l’entrada en vigor de la norma per la qual s’actualitzi el règim
jurídic de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social
prevista en la disposició addicional catorzena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre
actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.
El 2-10-2017 QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U., comunica a l’Ajuntament de Vila-seca la
formalització notarial d’una fusió per absorció de diverses entitats de prevenció de riscos
laborals, per part de la mercantil QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.
El 18-12-2018 aporta fotocòpia de l’escriptura pública de materialització de l’acord de
fusió. A l’esmentat escrit companya certificats d’estar al corrent amb la Seguretat Social i
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. En la citada escriptura pública atorgada
el dia 29-9-2017 davant del Notari de l’Iltre Col·legi de Madrid D. Luis-Enrique Hernández
Leria, amb el número de protocol 1880, es fa constar segons traducció literal “La Societat
Mercantil denominada “QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., constituïda per temps indefinit
amb la denominació UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD, SOCIEDAD DE
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PREVENCIÓN S.L.U., en escriptura atorgada en Barcelona el dia 13-1-2006, canviava la
seva denominació per l’actual ...”.
El Número de Identificació Fiscal de QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., i el que tenia
assignat amb l’anterior denominació social UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD,
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U., és el mateix: B-64076482.
Atesa l’existència de factures pendents números F17118540, F17130139 i F17141966
per part de l’empresa QUIRON PREVENCIÓ, S.L.U. per import total de 3.561,03 euros
l’Iva inclòs, corresponents als mesos d’octubre a desembre de 2017 i atès allò que
estableix la Base 18a d’execució del pressupost, d’aprovació d’actes de conversió i
convalidació administrativa.
Atès que el supòsit de canvi de denominació o de raó social d’un empresari adjudicatari
no es un supòsit que es pugui encabir en la necessitat d’autorització per part de poder
adjudicador (art. 85 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP),
sinó tant sols requereix la seva comunicació per part del primer i la presa de raó per part
del segon.
Atès, tanmateix, que els actes de conversió i convalidació administrativa recollits a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP) només podran comportar un reconeixement de crèdits
amb càrrec a la secció pressupostària que doni origen a la despesa i que aquesta no
suposa cap limitació per l’execució de les restants obligacions en curs.
Atès que l’article 52 de la LPACAP determina la possibilitat de què la falta de
reconeixement exprés de la despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la
mateixa mitjançant l’òrgan competent.
Atès l’informe jurídic justificatiu de la validació de la despesa i l’informe de conformitat de
la prefectura del servei de data 21-2-18, per import de 3.561,03 euros l’Iva inclòs..
Vista de DI de fiscalització inicial 2018-205 i l’informe de Fiscalització amb objeccions no
suspensives 12-2018-266 de 26-3-2018 i que s’ha procedit a complimentar als efectes
oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER. Prendre coneixement del canvi de denominació social de l’entitat QUIRÓN
PREVENCIÓN, S.L.U (NIF B-64076482), abans UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD,
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN S.L.U. (NIF B-64076482), adjudicatària del conveni
d’associació de mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social, formalitzada en escriptura pública atorgada el dia 29-9-2017 davant del Notari de
l’Iltre Col·legi de Madrid D. L.E.H.L., amb el número de protocol 1880
SEGON. Validar la prestació dels serveis derivats del conveni d’associació subscrit amb
Mútua Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención, S.L., avui QUIRÓN
PREVENCIÓN, S.L.U (NIF B-64076482), prestats durant el mesos d’octubre a desembre
de 2017 que s’esmenten en la part expositiva del present acord (Exp. 177/2018).
TERCER. Validar la despesa corresponent als serveis prestats durant els mesos d’octubre a
desembre de 2017 per part de la societat QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U (CIF B64076482), descrits en les factures números F17118540, F17130139 i F17141966, per
import de 3.561,03 euros (Iva inclòs), corresponent a la prestació dels serveis efectivament
reportats del conveni d’associació subscrit amb l’Ajuntament de Vila-seca, a càrrec de
l’aplicació pressupostària de l’exercici 2018: : Orgànica 50301- Funcional 22100Econòmica 16008 (Assistència mèdica-quirúrgica), en execució de la gestió de la
despesa corresponent ja que aquesta no suposa cap limitació per liquidar les restants
obligacions.
CONCEPTE

Factura Núm.

Quota contracte prevenció riscos F 1718540 €
laborals període 1/10/17 a 31/10/17
Quota contracte prevenció riscos F 7130139 €
laborals període 1/11/17 a 30/11/17
Quota contracte prevenció riscos F 17141966
laborals període 1/12/17 a 31/12/17

Import
Iva Inclòs
1.187,01 €

Data
Validació
10-10-2017

1.187,01 €

16-11-2017

1.187,01 €

11-12-2017

QUART. Aprovar el pagament de les factures pendents números F17118540, F17130139
i F17141966 presentades per part de l’empresa QUIRON PREVENCIÓ, S.L.U.,
corresponents als serveis prestats de prevenció de riscos laborals durant el mesos
d’octubre a desembre de 2017, per import de 3.56,03 euros (l’Iva inclòs), i que han estat
conformades amb dates 10-10-17, 16-11-17, i 11-12-17, respectivament.
CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció
municipal als efectes oportuns.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’OFERTA
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA, EXERCICI 2018.

PÚBLICA

D’OCUPACIÓ

DE

En data 1-12-2017, el Ple municipal va acordar aprovar inicialment el pressupost general
de l’any 2018. En sessió de 27/12/2017 es van aprovar la plantilla municipal i el catàleg
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de relació de llocs de treballs per a l’any 2018 de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms. L’aprovació definitiva del pressupost general municipal lloc al Ple de data 19
de gener de 2018, i la publicació es va materialitzar en el BOPT núm. 17 de 24-1-2018.
La publicació de la Plantilla de personal per a l’any 2018 es va efectuar en edicte inserit
en el BOPT núm. 21 del dia 30 de gener de 2018.
A les dates d'elaboració i aprovació del Pressupost 2018, el qual inclou la Plantilla i RLT,
l'Estat no ha aprovat la llei de pressupostos corresponent a l’any 2018. En conseqüència i
als efectes d'elaborar la proposta de capítol I, la plantilla de personal i la relació de llocs
de treball per a l'any 2018, s'han seguit les directrius establertes a la Llei 3/2017, de
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 que de forma directa resultin d’aplicació
(l’article 134.4 de la Constitució disposa que si la llei de pressupostos no s’aprova abans
del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, es consideraran automàticament
prorrogats els pressupostos de l’exercici anterior fins a l’aprovació dels nous).
L’apartat 1 de l’article 70 TREBEP estableix: “Les necessitats de recursos humans, amb
assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal
de nou ingrés, seran objecte d’oferta pública d’ocupació.
Atès l’informe jurídic de data 13 de febrer de 2018, en relació amb el procediment i la
legislació aplicable per a l'elaboració i formulació de l'Oferta d'Ocupació Pública del
personal al servei d'aquesta Corporació, per a l'any 2018.
Atès l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7-3-2018.
Vist l’informe de Fiscalització favorable núm. 12-2018-244 emès per la Intervenció
General en data 21/03/2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30-6-2015, es van delegar a efectes resolutius a la
Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a l’Alcaldia previstes a
l’article 21.1 de la LRBRL 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a
l’article 53.1 del Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat
d’aquelles competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Vila-seca per a l’exercici
2018, per proveir les places següents:
Personal funcionari
Torn lliure

27

Subgrup: C-2
Classificació: Escala d’administració Especial
Subescala: Agent Policia Local
Complement de destí: 16
Numero de vacants: 3
Sistema selecció: Concurs-oposició. Procediment obert
Reserva discapacitat: 0
SEGON. Que es publiqui el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la Seu electrònica i al e-tauler d’anuncis
de l’Ajuntament.
TERCER. Que es remeti a l'Administració General de l'Estat a l'efecte de la seva
publicació coordinada amb la resta d'ofertes d'ocupació.
QUART. Que es remeti còpia de la resolució a la Direcció General de l'Administració
Local de Catalunya.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES MÒBILS
PER A LA PLATJA I MERCAT DE LA PINEDA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 15 de
gener de 2018, per la contractació del subministrament, en règim de lloguer de cabines
sanitàries mòbils per a la platja i Mercat de la Pineda, mitjançant procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de
criteris d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, aplicable en virtut de la disposició transitòria primera de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i tècniques que
regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la
següent:

Nº OFERTA

2
1

EMPRESES
OFERTANTS

OFERTA
ECONÒMICA
Import anual
s/IVA

TOI TOI Sanitarios 21.200,00.-Eur
Moviles S.A
Vallas & Toilets,
19.440,00.-Eur

PUNTUACIÓ
MEM
TÈCNICA
s/40 punts

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA
s/60 punts

TOTAL
PUNTS
s/100 punts

34,00

55,02

89,02

23,00

60,00

83,00
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SLU
3

Eventos Titos, SL

PRESSUPOST DE LICITACIÓ

22.800,00.-Eur

18,00

PARTIDA PRESS.

51,16

69,16

BASE .-Eur IVA 21% .-Eur TOTAL.-Eur

PLATJA DE LA PINEDA

50401-17210-20500

16.518,33

3.468,85

19.987,18

MERCADET DE LA PINEDA

50401-43130-20500

4.681,67

983,15

5.664,82

21.200,00

4.452,00

25.652,00

TOTAL

Vist que l’empresa millor classificada en la licitació TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA,
no es troba en el supòsit d’oferta anormal o desproporcionada, d’acord amb l’informe
emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics de dates 7 i 12 de març de 2018, en el que es
proposa l’adjudicació del subministrament de referència, a l’empresa esmentada.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de març de 2018.
Vist la Diligència-Informe núm. 2018-286, emesa per la Intervenció General en data 3 d’abril
de 2018.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal
que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el
termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte les
ofertes presentades i valorades en aquesta licitació, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovats al seu dia, per la contractació del subministrament, en règim de
lloguer de cabines sanitàries mòbils per a la platja i Mercat de la Pineda és la
presentada per l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA, amb NIF núm.
A62518121 pel preu anual de 21.200,00 € (sense IVA), 4.452,00 € en concepte d’IVA que
fan un total de 25.652,00 € (IVA inclòs), amb una durada per un període de 3 anys
prorrogables per 1 any més:

Nº OFERTA

2

EMPRESES
OFERTANTS

OFERTA
ECONÒMICA
Import anual
s/IVA

TOI TOI Sanitarios 21.200,00.-Eur

PUNTUACIÓ
MEM
TÈCNICA
s/40 punts
34,00

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA
s/60 punts

TOTAL
PUNTS
s/100 punts

55,02

89,02
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Moviles S.A
1
3

Vallas & Toilets,
SLU
Eventos Titos, SL

PRESSUPOST DE LICITACIÓ

19.440,00.-Eur
22.800,00.-Eur

PARTIDA PRESS.

23,00

60,00

83,00

18,00

51,16

69,16

BASE .-Eur IVA 21% .-Eur TOTAL.-Eur

PLATJA DE LA PINEDA

50401-17210-20500

16.518,33

3.468,85

19.987,18

MERCADET DE LA PINEDA

50401-43130-20500

4.681,67

983,15

5.664,82

21.200,00

4.452,00

25.652,00

TOTAL

SEGON.- Requerir a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA, amb NIF núm.
A62518121, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i
solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules
administratives particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver
constituït la garantia definitiva per un import de 3.180,00 €, d’acord amb l’article 95 del
TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA, que de no complir
aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou
requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802435 i notificar la present resolució a
l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA amb NIF A62518121, per tal de fer efectiu
l’abonament de les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT (núm. 19-1, de data
26 de gener de 2018) per import de 138,90 €,.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a les empreses participants a la
licitació.
4.6 APROVACIÓ SI ESCAU DE LA CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC
AUXILIAR DEL SOCE.
En data 19/03/2018 la Sra. P. C. P., presenta escrit sol·licitant donar per finalitzat el seu
nomenament interí renunciant al lloc de treball que ocupa, identificat dins el personal
laboral com a ID 143 al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Vila-seca, amb el
nom de Tècnic auxiliar del SOCE.
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El regidor de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral manifesta la necessitat de
cobrir urgentment el lloc de treball esmentat, atès que ofereix suport a totes les tasques i
programes que porta a terme l’Àrea de Formació i Ocupació, especialment als Plans
d’Ocupació municipal i d’impuls a l’ocupació, àrea que actualment requereix de la màxima
dedicació pel personal implicat, coincidint amb la baixa per malaltia comunica del cap del
servei i coordinador, essent necessari cobrir el lloc de treball que es troba vacant amb
motiu de la renúncia de la treballadora abans indicada.
Segons l’informe del servei de data 22 de març de 2018, de les gestions fetes amb els
candidats seleccionats de la borsa de treball de personal de serveis educatius, i
d’administració general, es proposa a la Sra. N. C.H., com candidata de la borsa a
contractar.
En data 23 de març de 2018, s’emet informe de l’Àrea de Governació i Règim intern, en
relació al cost salarial i d’assegurances socials previst per a l’esmentada contractació
laboral, amb una previsió per a l’any 2018 de 20.317,81 €, corresponent al període
comprés entre el 16/4/2018 i 31/12/2018, amb una previsió anual de 28.683,96 €.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23 de març de 2018, i el
seu annex FPE.PER_05.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives-desfavorable núm.299-2018 emès per la
Intervenció General en data 04/04/2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 04/04/2018 que manifesta
la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que s’ha procedit
a complimentar-les als efectes oportuns 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.- Declarar que existeix la necessitat de cobrir interinament el lloc de treball de
Tècnic auxiliar del SOCE, ID 143, amb motiu de la renúncia de l’anterior treballadora.
SEGON.- Aprovar la contractació laboral de la Sra. N. C. H., a partir del dia 16-4-2018, i
fins a la cobertura reglamentària d’aquesta plaça, com a Tècnic auxiliar del SOCE,
provinents de la borsa de treball vigent, per ser la candidata a qui, segons l’ordre de la
crida, li correspon la seva designació.
TERCER.- Autoritzar una despesa de contractació de personal per import total màxim
anual de 28.683,96 euros, amb la distribució per aplicacions i anualitat que es detalla.
Resum aplicacions pressupostàries:
40201-24100-13100

LABORAL TEMPORAL

(previsió
anual)
8.558,34 €

(previsió
període 2018)
6.062,16 €
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40201-24100-13102
50301-92000-16000

ALTRES RETRIB. LAB.
TEMPORAL
Seguretat Social
total costos previstos

8.988,07 €
12.689,04 €
7.436,58 €

5.267,58 €

28.683,96 €

20.317,81 €

QUART.- Notificar aquesta resolució a la Sra. N. C. H., al SOCE, i a la Intervenció
Municipal.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ EN RELACIÓ A UNA
REVOCACIÓ DEL PAGAMENT D’INCENTIUS DEL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. B. G. M. davant la revocació de pagament
d’un incentiu de 2.000 euros, per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa
Impuls a l’Ocupació 2016.
Vist que en data 26 de setembre de 2016 s’aprova per la Junta de Govern Local, un
incentiu per al foment de l’ocupació al Sr. B. G. M., per un import de 2.000 euros per a la
contractació d’un treballador durant un termini de 12 mesos, segons la sol·licitud de
concessió d’incentius presentada el 15 de juliol de 2016.
Vist que l’article 13 de les bases reguladores de la concessió d’incentius estableix que el
termini per a sol·licitar el pagament i justificar la contractació és de 30 dies posteriors als
primers 12 mesos de contracte.
Vist que l’article 14 de les bases reguladores de la concessió d’incentius estableix que “la
presentació fora de termini dels documents justificatius de les contractacions i nous
emprenedors realitzades amb la subvenció concedida podrà donar lloc a una sanció
pecuniària a descomptar del pagament de la subvenció. Transcorregut aquest últim
termini sense haver aportat la documentació necessària, s’iniciarà l’expedient de
revocació de la subvenció”.
Vista la sol·licitud de pagament presentada pel Sr. B. G. M. en data 15 de desembre de
2017, i segons la documentació aportada per a la justificació de la contractació, aquesta
s’inicià el 16 de juliol de 2016, per tant el termini màxim per a presentar la sol·licitud de
pagament va finalitzar el 16 de setembre de 2017, i en el supòsit de presentar-se fora de
termini i subjecte a sanció, la data màxima va finalitzar el 16 d’octubre de 2017.
Vist l’informe jurídic i l’informe de l’Àrea de Formació i Ocupació.
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Vist que en l’expedient es constata que la sol·licitud de pagament presentada pel Sr. B.
G. M. amb data 15 de desembre de 2017, està fora de termini.
Vist l’informe de conformitat de prefectura del servei de data 28 de febrer de 2018,
l’informe complementari de data 22 de març de 2018 i, vist l’informe d’Intervenció Núm.
2018-229 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
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr B. G.M. perquè la sol·licitud
de pagament i justificació de l’incentiu es va presentar fora del termini màxim establert a
les bases 13 i 14 del Programa Impuls a l’Ocupació 2016, segons es desprèn de la
documentació que consta a l’expedient.
SEGON. Confirmar la proposta de revocació de l’incentiu a les empreses per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2016, per import de
2.000 euros.
TERCER. Notificar el present acord a la part interessada amb indicació dels recursos que
contra el mateix s’hi poden interposar.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN
L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ I DESPESA DE LA LUDOTECA
MUNICIPAL TOT JOC PER L’EXERCICI 2018.
Vist l’anterior acord de Junta de Govern de data 12 de febrer de 2018, aprovant la
programació i la despesa de la Ludoteca Municipal Tot Joc per l’exercici 2018, en el qual
s’ha detectat un error material en l’acord esmentat, en el qual l’aplicació pressupostària
que consta és la 14 33400 22606 (corresponent a 2017) i la que ha de constar és
l’aplicació 40701 23100 22606 (corresponent a 2018).
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 25 de gener de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives, núm. 12-2018-247 emès per
la Intervenció General en data 21 de març de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 4 d’abril de 2018 que
mostra la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i vist que
les mateixes han estat complimentades als efectes oportuns.
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D’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre de 2015, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Atès que l’ activitat de la Ludoteca Municipal Tot Joc és continuada i oberta al públic al
llarg de l’any (només està tancada el mes d’agost ) i s’han produït algunes despeses
durant el mesos de gener i febrer de 2018, les factures de les quals s’adjunten a aquest
expedient.
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, si aquesta no suposa limitació per
l’execució de les restants obligacions en curs i en el cas de que no derivi d’una reparació
d’urgència.
Atenent que l’article 52.4 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques determina la possibilitat que la falta d’alguna autorització de
l’acte de la despesa, pugui ser convalidada mitjançant l’atorgament de la mateixa per
l’òrgan competent.
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 Joventut,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovació d’ una modificació d’error material en el sentit de canviar el punt
segon de l’acord de Junta de Govern de data 12 de febrer de 2018, i on diu amb càrrec a
la partida 14 33400 22606, ha de dir amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40701 23100
22606.
SEGON.- Convalidar els serveis prestats i la despesa total de 3.975,99 € corresponent a
les despeses ordinàries de la Ludoteca municipal Tot Joc, del període de l’1 de gener al
28 de febrer de 2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària 40701 23100 22606, A 7226 i
DO 171/2018 del pressupost vigent, i en execució de la gestió de la despesa
corresponent, ja que aquesta despesa no suposa cap limitació per liquidar les restants
obligacions.
TERCER.- Aprovar les factures relacionades en el quadre adjunt a l’expedient per un
import total de 3.975,99 €.
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QUART.- Ratificar l’anterior acord de data 12 de febrer de 2018, pel que fa a l’aprovació
de les activitats de la Ludoteca Tot Joc i la despesa màxima per l’exercici de 2018, de
7.637,87 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40701 23100 22606, A 7226.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A
LA REALITZACIÓ D’UNA ACCIÓ FORMATIVA VINCULADA AL PROGRAMA “FEM
OCUPACIÓ PER A JOVES 2017”, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la Resolució d’atorgament de subvenció del programa “Fem Ocupació per a Joves”,
d’acord amb l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016,
de 29 de juliol, expedient SOC016/17/00054.
Atès que l’actuació subvencionada comporta la realització d’una acció formativa
professionalitzadora de 100 hores relacionada amb el lloc de treball d’auxiliar de
restauració i serveis, amb la finalitat de millorar les competències professionals dels 10
treballadors que formen part del programa Fem Ocupació per a Joves.
Atès que aquesta subvenció permet la subcontractació mitjançant d’un servei extern del
100% de l’actuació de formació.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per
PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU, amb NIF A63776306 per al curs programat
és l’oferta rebuda i està dins del pressupost màxim previst, amb un import de 8.000 euros
i, atès que per les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot
conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, segons la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de març de 2018 i
l’informe complementari a l’informe de fiscalització inicial núm. 2018-289 de data 3 d’abril
de 2018.
Vist l’informe de fiscalització inicial 2018-289 emès per la Intervenció General en data 3
d’abril de 2018 i, vist l’informe favorable de fiscalització núm. 12-2018-296.
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 i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor per a la realització d’una acció
formativa de 100 hores relacionada amb el lloc de treball d’auxiliar de restauració i
serveis, que s’adjudica PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU, amb NIF
A63776306. Aquesta acció formativa forma part del programa Fem Ocupació per a Joves
i està subvencionat pel SOC.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 8.000 euros per al pagament del
contracte menor per a la realització d’una acció formativa de 100 hores relacionada amb
el lloc de treball d’auxiliar de restauració i serveis a PORTAVENTURA
ENTERTAINMENT, SAU, amb NIF A63776306 a càrrec de la partida 40201.24100.22699
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al Servei d’Ocupació
de Catalunya, al SOCE i a PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
PROGRAMADES AMB MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI 2018.
Vist que a Vila-seca la celebració de Sant Jordi és una tradició arrelada, amb
l’organització de diverses activitats i actuacions, així com els espais per les parades de
llibres i roses, des de la regidoria de Cultura s’ha elaborat un programa d’activitats pensat
en la promoció i coneixement de les tradicions de Sant Jordi.
Vista la proposta per realitzar un projecte en l’àmbit de les escultures efímeres amb
llibres, a realitzar durant els actes de la diada de Sant Jordi en col·laboració de l’Escola
d’Art i Disseny de Tarragona per realitzar conjuntament aquest projecte.
Atesa la necessitat d’aprovar les bases especifiques del III Concurs d’escultures amb
llibres de l’Ajuntament de Vila-seca amb la col·laboració de l’Escola d’Art i Disseny de
Tarragona i la previsió de despeses per fer front als premis.
Atesa la voluntat de la regidoria de cultura de crear espais d’ornamentació floral com a
element distintiu de la diada de Sant Jordi en col·laboració amb l’Escola d’Art i Disseny de
Reus.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de març de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-283* de la
Intervenció General de data 29 de març de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 4 d’abril de 2018, que
mostra la seva conformitat amb la incidència manifestada per la intervenció i el
compliment de l’esmena amb la incorporació a l’expedient de l’informe jurídic de data de
data 4 d’abril 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 Cultura,
la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització de les activitats amb motiu de la Diada de Sant Jordi a
Vila-seca els dies, 17 i 30 d’abril de 2018.
SEGON.- Autoritzar la realització del III Concurs d’escultures amb llibres de l’Ajuntament
de Vila-seca i aprovar bases especifiques del concurs.
TERCER.- Autoritzar una despesa per import de 24.119.74.-€ (IVA inclòs) per a la
contractació dels diferents serveis i fer front als premis segons el detall que figura a
l’expedient, que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostaria 40501 33400 22609 A 8730
del pressupost per a l’exercici de 2018.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de fons.

6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA DE LES INDEMNITZACIONS I
D’ASSISTÈNCIES A SESSIONS D’ÒRGANS MUNICIPALS
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.
Tanmateix, es manifesta una situació de retard en el tràmit de recaptació i verificació
documental, considerant que procedeix la tramitació urgent per tal d’ajustar-se a la
regularitat en relació a la tendència temporal amb caràcter mensual que es ve portant a
terme, i que es manifesta al punt 1 la Base 29 de les BEP 2018.
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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 Decret 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.
La tramitació d’urgència dels expedients administratius, ve regulada per la Llei 39/2015
de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4/04/2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-304 emès per la Intervenció General de data
09/04/2018.
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 atesa la proposta formulada pel 1r tinent d’alcalde, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar la urgència en la tramitació de l’expedient.
SEGON. Aprovar les despeses per l’import total de 34.846,15 € (ADO), corresponents a
les declaracions d’assistències a sessions d’òrgans municipals presentades pels regidors
inclosos a la relació adjunta Annex I, així com el seu pagament a càrrec de les
aplicacions pressupostàries següents:
10102-91200-23000
10102-91200-23300

Percepcions membres corporació
Indemnit.per serveis membres corp.
Total despesa pressup (fase ADO)
Retencions IRPF (15% s/ assistències)
Import a pagar

34.714,00 €
132,15 €
34.846,15 €
5.207,16 €
29.638,99 €

TERCER. Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

8è. TORN OBERT DE PARAULES.
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No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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