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

DATA:
LLOC:
HORARI:

16 d’abril de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.25 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL DIA 9
D’ABRIL DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 9 d’abril de 2018, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PADRÓ ANUAL DE LA TAXA DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2018.
Vista providència d’alcaldia on es declara la tramitació d’urgència de l’expedient relatiu a
l’aprovació del padró de la Taxa de cementiri municipal donades les dates previstes de
publicació i exposició prèvies a l’inici del període voluntari de cobrament el dia 27 d’abril.
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Atès que s’ha elaborat el padró de la Taxa de conservació de cementiri per l’exercici 2018
a partir de les dades contingudes al padró de la Taxa de cementiri corresponent a l’any
2017 després d’incloure les modificacions, altes i baixes produïdes durant el mateix
exercici.
Atès que el calendari fiscal aprovat pel 2018 estableix com a període de pagament
voluntari del 27 d’abril al 29 de juny corresponent la recaptació tant en període voluntari
com executiu a BASE-Gestió d’ingressos, en virtut del conveni de delegació en vigor.
Vist l’Informe-proposta IT-10/18, de 6 d’abril, que adjunta el llistat dels rebuts que formen
part d’aquest Padró.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 9-04-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-325 de la Intervenció General de data 10-042018.
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 atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda
i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el padró de cementiri municipal format per un total de 2.413 rebuts
que sumen un total de 31.420€, a la partida 50501.16400.30900.
SEGON.- Publicar l’Edicte al BOP de Tarragona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
seu electrònica.
TERCER: Notificar l’acord a BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, a la Intervenció municipal i a
la Tresoreria als efectes oportuns.
2.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PADRÓ ANUAL DE LA TAXA DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRERIES DE LOCALS COMERCIALS DE L’EXERCICI 2018.
Vista providència d’alcaldia on es declara la tramitació d’urgència de l’expedient relatiu a
l’aprovació del padró de la Taxa de recollida d’escombraries de locals comercials
donades les dates previstes de publicació i exposició prèvies a l’inici del període voluntari
de cobrament el dia 27 d’abril.
Atès que a partir de les dades contingudes al padró d’escombraries de locals comercials
de l’exercici 2017 facilitat per BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, òrgan que té delegada la
recaptació del tribut, s’inicia l’elaboració del padró per l’exercici 2018 detectant en aquest
moment que anys enrere els rebuts s’han emès a nom del titular de l’activitat
desenvolupada als diferents locals comercials.
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Donat que la normativa recollida al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que en
els casos de les taxes establertes per aprofitaments especials que afectin habitatges i
locals o per raó de serveis o activitats que beneficiïn els seus ocupants, seran substituts
del contribuent i, en conseqüència, obligats a complir les prestacions materials i formals
de les obligacions tributàries, els propietaris dels esmentats immobles, els quals podran
repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris, s’ha procedit a
modificar per enguany i a futur els titulars dels rebuts i s’ha confeccionat el padró a nom
dels propietaris dels locals.
Atès que el calendari fiscal aprovat pel 2018 estableix com a període de pagament
voluntari del 27 d’abril al 29 de juny corresponent la recaptació tant en període voluntari
com executiu a BASE-GESTIÓ d’INGRESSOS en virtut del conveni de delegació en
vigor.
Vist l’Informe-proposta IT-9/18, d’11 d’abril, que adjunta el llistat dels rebuts que formen
part d’aquest Padró.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11-04-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-340 de la Intervenció General de data 12-042018.
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 atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el padró de la taxa de recollida d’escombraries de locals comercials de
l’exercici 2018, format per un total de 932 rebuts que sumen un total de 743.362€, a la
partida 50402.16210.30200 del pressupost municipal d’ingressos.
SEGON.- Publicar l’Edicte al BOP de Tarragona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
seu electrònica de l’Ajuntament.
TERCER: Notificar l’acord a BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, a la Intervenció municipal i a
la Tresoreria als efectes oportuns.
2.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DEL MERCAT MUNICIPAL
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017.
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Vist l’escrit de recurs de reposició formulat per la Sra. F. B. M. (Registre d’entrada núm.
1186 de 15-02-2018), contra la liquidació núm. 801832, de la taxa per conservació i
manteniment del mercat municipal, de l’exercici 2017, corresponent a la parada núm. 36
del Mercat Municipal, en el que l’actor al·lega, en síntesi i com a motiu d’impugnació, que
l’adjudicació de la parada i signatura del contracte es va fer en data 1 de desembre de
2017, i per tant li correspon pagar una dotzena part de la quota reclamada.
Consultat l’expedient es comprova que efectivament el contracte administratiu de
concessió administrativa per l’ús d’espais del domini públic en el mercat municipal de
Vila-seca es va signar el dia 1-12-17, i vist l’informe jurídic emès pel Cap de l’Àrea de
Governació i Règim Intern, de 09-03-18, en que es proposa estimar el recurs presentat
per la Sra. B.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-308 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- ESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. F. B. M. contra la
liquidació núm. 801832 de la taxa del mercat municipal, per import de 2.283€.
SEGON.- DATAR a BASE-Gestió d’ingressos el rebut amb clau de cobrament 43-173735-2017-01-0000030, a nom de la Sra. F. B. M., per import de 2.283€.
TERCER.- Aprovar la liquidació núm. 802415, a nom de la Sra. F. B. M., corresponent a
una dotzena part de l’import anual de la taxa, és a dir, per 190,25€, a la partida
51001.43120.32900 del pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a la Sra. B., a BASE-Gestió d’ingressos, a la Intervenció
Municipal de Fons i a la Tresoreria Municipal.
2.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SUSPENSIÓ DE FORMA CAUTELAR DE LA
PRÀCTICA DE LIQUIDACIONS I AUTOLIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Atès la Sentència del Tribunal Constitucional del passat dia 11 de maig de 2017, en el qual
considera que l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana vulnera
el principi constitucional de capacitat econòmica recollit a l’article 31 de la Constitució.
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Atès que en l’acord de Junta de Govern Local de 24-07-2017 es va suspendre de forma
cautelar la pràctica de liquidacions, així com l’acceptació d’autoliquidacions de l’impost, a
l’espera d’una imminent modificació legislativa del TRLHL, tant en la seva procedència o no
del fet imposable, així com a la seva forma de càlcul.
Donat que en l’Ordenança Fiscal núm. 4, aprovada per a l’exercici de 2018 es va incloure
una disposició transitòria que deixava sense efecte l’acord anterior, donada la previsió de
que la Llei General de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2018 inclogués el canvi normatiu.
Donat que a data d’avui encara no s’ha aprovat la Llei General de Pressupost de l’Estat i
d’acord amb l’Informe-Proposta d’Intervenció-Tresoreria, de data 19-02-2018 (IC-IT 1/18) en
el qual es posa de manifest aquesta situació d’inseguretat jurídica i aconsella adoptar de nou
un acord de suspensió com l’adoptat al juliol passat.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20-03-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12/2018-300 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Suspendre de forma cautelar la pràctica de liquidacions de l’IIVTNU, així com
l’acceptació d’autoliquidacions presentades pels subjectes passius.
SEGON.- Romandre a l’espera d’una imminent modificació legislativa que aclareixi la
procedència o no d’aquest impost així com la seva forma de càlcul i en tot cas, si s’ha de
procedir a la devolució d’ingressos indeguts dels subjectes passius que ho han reclamat.
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.
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.
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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 11/04/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-330 emès per la Intervenció General de data
11/04/2018.
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-2018000220), per import de 61.072,26 € (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
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11/04/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-329 emès per la Intervenció General de data
11/04/2018.
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 amb les corresponents certificacions de serveis
que conté la relació adjunta (referència OF-2018000224), per import de 341.381,22 €, 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 DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’EQUIPAMENT PER L’EXERCICI FÍSIC EN
DUES NOVES AREES DE SALUT EN EL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 27 de novembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament i instal·lació
d’equipament per l’exercici físic en dues noves Àrees de Salut en el parc de la Torre d’en
Dolça, 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:

EMPRESES
OFERTANTS

IMPORT
Eur

APT.1
s/40 pts

JUEGOS
KOMPAN,SA

42.364,26.- 38

APT 2.1 APT 2.2 TOTAL
s/55 pts s/5 pts
s/100 pts
55
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PUNTS

98
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Vist que l’oferta de l’única empresa presentada, JUEGOS KOMPAN, SA no ha estat
identificada com a desproporcionada o anormal, d’acord amb l’informe emès pel cap de
l’Àrea de Serveis Públics de data 6 de febrer de 2018, en el que es proposa l’adjudicació
del subministrament de referència, a l’empresa esmentada.
Vist l’informe de la prefectura del servei de data 9 de març de 2018.
Vista la diligència-informe d’Intervenció núm. 2018-290 de data 3 d’abril de 2018.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 9 d’abril de 2018 i 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:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i
valorada per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no ha estat
declarada desproporcionada o anormal, segons la qual l’única oferta presentada 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 del subministrament i
instal·lació d’equipament per l’exercici físic en dues noves Àrees de Salut en el parc de la
Torre d’en Dolça, és la presentada per l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA amb NIF
A58178161, pel preu de 42.364,26 € (sense IVA), 8.896,49 € en concepte d’IVA que fan
un total de 51.260,75 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària
2018.50401.15320.63100, del pressupost municipal:
SEGON.- Requerir a l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA amb NIF A58178161, 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 seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 2.118,21 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA amb NIF A58178161, que de no
complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.
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QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802365 i notificar la present resolució a
l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA amb NIF A58178161, per tal de fer efectiu l’abonament
de les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT (núm. 236-1, de data 11 de
desembre de 2017) per import de 229,80 €.
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 REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE RESTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL POLÍGON INDUSTRIAL
L’ALBA.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 27 de novembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada per a la restitució de l’enllumenat públic del polígon industrial l’Alba, mitjançant
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en
base al preu més baix com a únic criteri d’adjudicació.

Núm. Plica

Licitador

Oferta
econòmica
(sense IVA

Baixa

1

5

BOSIR

52.231,40 €

36,79

100,0

2

6

ETRA BONAL

56.517,32 €

31,60

92,4

3
4
5

7
2
4

SECE
MUNTATGES LLEIDA
COMSA SERVICE

60.235,09 €
60.615,65 €
65.209,87 €

27,10
26,64
21,08

86,7
86,2
80,1

6
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JOSE ANTONIO ROMERO POLO

66.000,00 €

20,12

79,1

7

1

RUBATEC

66.316,96 €

19,74

78,8

8

3

INSTALACIONES PARERA

79.774,64 €

3,45

65,5

Puntuació
oferta
econòmica

Núm. Ordre

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, normativa aplicable en base a la Disposició Transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i la
Memòria Valorada que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda
pels licitadors la següent:

Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut major puntuació total BOSIR, SA, juntament
amb la segona classificada, ETRA BONAL, SA, es van identificar com a
desproporcionades o anormals, en aplicació dels criteris de l’article 85.4 RGLCAP, aquest
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Ajuntament de Vila-seca va efectuar requeriment per la Mesa de Contractació en data 22
de febrer de 2017, per tal que justifiqués la valoració de l’oferta presentada a la licitació i
en dates 28 de febrer i 5 de març de 2018 van presentar els corresponents documents
justificatius i aclariments, donant-se per vàlida la justificació aportada per BOSIR, SA,
d’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal de data 12 de març de 2018, en el
que es proposa l’adjudicació de les obres de referència a l’empresa BOSIR, SA.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 26 de març de 2018.
Vista la diligència-informe d’Intervenció núm. 2018-307 de data 4 d’abril de 2018.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 9 d’abril de 2018 i 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. Plica

Licitador

Oferta
econòmica
(sense IVA

Baixa

1

5

BOSIR

52.231,40 €

36,79

100,0

2

6

ETRA BONAL

56.517,32 €

31,60

92,4

3

7

SECE

60.235,09 €

27,10

86,7

4
5

2
4

MUNTATGES LLEIDA
COMSA SERVICE

60.615,65 €
65.209,87 €

26,64
21,08

86,2
80,1

6

9

JOSE ANTONIO ROMERO POLO

66.000,00 €

20,12

79,1

7
8

1
3

RUBATEC
INSTALACIONES PARERA

66.316,96 €
79.774,64 €

19,74
3,45

78,8
65,5

Puntuació
oferta
econòmica

Núm. Ordre

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 per a la restitució de l’enllumenat públic del polígon industrial l’Alba,
és la presentada per l’empresa BOSIR, SA amb NIF A43115971, pel preu de 52.231,40 €
(sense IVA), 10.968,59 € en concepte d’IVA que fan un total de 63.199,99 € (IVA inclòs):
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SEGON.- Requerir a l’empresa BOSIR, SA amb NIF A43115971, 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 2.611,57 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa BOSIR, SA amb NIF A43115971, 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. 802486 i notificar la present resolució a
l’empresa BOSIR, SA amb NIF A43115971, per tal de fer efectiu l’abonament de les
despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT núm. 236, de data 11 de desembre de
2017 per import de 224,30 €.
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.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE FINALITZACIÓ DELS ACABATS DEL CASTELL.
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 a les obres de finalització dels acabats del Castell de Vila-seca,
mitjançant procediment obert i ordinari, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació.

MILLORES EN
L'EXECUCIÓ
(màxim 10p.)

Increment del
termini
de
garantia (màxim
5p)

Oferta
econòmica
(sense IVA)

Licitador

Núm. Plica

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, normativa aplicable en base a la Disposició Transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i la
Memòria Valorada que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda
pels licitadors la següent:
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1
2
3
4
5
6
7

ARQUEPEC, SL

127.900,00 €

60,00

si

UTE ALFI BIOCONS- LESENA,
SLU
ESTEVE
FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL
CONSTRUCCIONES
Y
REFORMAS JIMARAN, SL
NOVAPOX, SL

149.436,59 €

48,00

no

126.940,76 €

48,00

si

152.282,72 €

48,00

si

149.436,50 €

24,00

si

RÈCOP
RESTAURACIONS
ARQUITECTÒNIQUES, SLU
CONSTRUCCIONS
JAÉN
VALLÉS, SL

144.519,65 €

48,00

si

130.821,00 €

60,00

si

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 26 de març de 2018.
Vista la diligència-informe d’Intervenció núm. 2018-288 de data 3 d’abril de 2018 emès
per la Intervenció general.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 9 d’abril de 2018 i 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:
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 tècniques aprovats al seu dia, és la
presentada per l’empresa ARQUEPEC, SL, amb NIF núm. B06270383 pel preu de
127.900,00 € (sense IVA), 26.859,00 € en concepte d’IVA que fan un total de 154.759,00 €
(IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018.30201.33600.63200 del pressupost
municipal:
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5

6

4

7

2

NOVAPOX, SL
CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS
JIMARAN,
SL
UTE ALFI BIOCONSLESENA, SLU

oferta
10,0
6

49,4

60,00

50,0

48,00

44,6

48,00

149.436,50 €

7,00

40,0

24,00

152.282,72 €

5,23

34,9

48,00

149.436,59 €

7,00

40,0

48,00

5,

0
5,
0
4,
0
4,
0
2,
0
4,
0
4,
0

10,0
10,0
10,0

10,0

10,0
10,0
0,0

Puntuació total

5

144.519,65 €

60,00

Puntuació millores

6

21,0
0

49,9

Increment del termini de
garantia (màxim 5p)

4

126.940,76 €

18,5
9

Increment del termini de
garantia (mesos) (màxim
5p)

3

130.821,00 €

Puntuació

3

CONSTRUCCIONS
JAÉN VALLÉS, SL
ESTEVE
FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL
RÈCOP
RESTAURACIONS
ARQUITECTÒNIQUES,
SLU

20,4
0

Pei
econ.

7

127.900,00 €

Baixa %

2

ARQUEPEC, SL

Oferta econòmica (sense
IVA)

Núm. Plica
1

Licitador

Núm. Ordre
1

64,
9
64,
4
64,
0
58,
6
52,
0
48,
9
44,
0

SEGON.- Requerir a l’empresa ARQUEPEC, SL, amb NIF núm. B06270383 perquè en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 6.395,00 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa ARQUEPEC, SL, amb NIF núm. B06270383 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. 802487 i notificar la present resolució a
l’empresa ARQUEPEC, SL, amb NIF núm. B06270383, per tal de fer efectiu l’abonament de
les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT ( núm. 208, de data 27/10/2017) per
import de 293,04 €.
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.
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3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE SEGUIMENT DE NOTÍCIES, MONITORITZACIÓ I EDICIÓ DELS
RECULLS DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 12 de febrer de 2018, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació dels serveis de seguiment de noticies,
monitorització i edició dels reculls de premsa de l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant
procediment obert i ordinari, essent el preu més baix com a únic criteri de valoració.
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, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:

4
1
2
3

PUNTUACIÓ OFERTA
ECONÒMICA

2
3
3
5

EPRENSA INFO RMACIÓ N, DO C UMENTACIÓ N
ANALISIS DE PRENSA, SL
MY NEW S, SL
SEGUIMEDIA
INICIATIVAS TECNO LO GIC AS EN INTER NET, SL
ACCESO GRO UP, SL

BAIXA EFECTUADA
(percentatge)

5

OFERTA
ECONÒMICA
(sense IVA)

NÚM. PLICA

1

LICITADOR

NÚM. ORDRE

CO NTRAC TACIÓ DEL SER VEI D E SEGUIMENT D E NO TÍCIES, MO NiTO R ITZACIÓ I EDICIÓ DELS
R EC ULLS DE PR EMSA

Y
3.350,00
3.480,00
3.540,00
3.540,00
3.840,00

20,2
17,1
15,7
15,7
8,6

100,00
96,26
94,63
94,63
87,24

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de març de 2018.
Vista la diligència-informe d’Intervenció núm. 2018-285 de data 3 d’abril de 2018.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 9 d’abril de 2018 i que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.

14

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:
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 al plec de
prescripcions tècniques aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa EPRENSA
INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ANALISIS DE PRENSA, SL, amb NIF núm.
B85837078 pel preu anual de 3.350,00 € (sense IVA), 703,05 en concepte d’IVA que fan
un total de 4.053,05 € (IVA inclòs), i una durada de 3 anys amb possibilitat de pròrroga
per 1 any més, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018.10202.92000.22602 del
pressupost municipal:

4
1
2
3

PUNTUACIÓ OFERTA
ECONÒMICA

2
3
3
5

EPRENSA INFO RMACIÓ N, DO CUMENTACIÓ N
ANALISIS DE PRENSA, SL
MY NEW S, SL
SEGUIMEDIA
INICIATIVAS TECNO LO GICAS EN INTERNET, SL
ACCESO GRO UP, SL

BAIXA EFECTUADA
(percentatge)

5

OFERTA
ECONÒMICA
(sense IVA)

NÚM. PLICA

1

LICITADOR

NÚM. ORDRE

CO NTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SEGUIMENT DE NO TÍCIES, MO NiTO RITZACIÓ I EDICIÓ DELS
RECULLS DE PREMSA

Y
3.350,00
3.480,00
3.540,00
3.540,00
3.840,00

20,2
17,1
15,7
15,7
8,6

100,00
96,26
94,63
94,63
87,24

L’import de l’oferta presentada per l’empresa classificada en primer lloc prevista per a
l’any 2018: és de 2.702,33 € (IVA inclòs), l’import previst per a l’any 2019 és de 4.053,50
€ (IVA inclòs), per a l’any 2020 és de 4.053,50 € (IVA inclòs) i per a l’any 2021 és de
1.351,17 € (IVA inclòs).
SEGON.- Requerir a l’empresa EPRENSA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y
ANALISIS DE PRENSA, SL, amb NIF núm. B85837078, perquè en el termini màxim de 10
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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 502,50 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP, normativa aplicable en virtut de la
disposició transitòria primera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre.
TERCER.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802453 i notificar la present resolució a
l’empresa EPRENSA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ANALISIS DE PRENSA, SL,
amb NIF núm. B85837078, per tal de fer efectiu l’abonament de les despeses referents a
l’anunci de licitació del BOPT (núm. 35 publicat el dia 19/02/2018) per import de 225,72 €.
QUART.Advertir a l’empresa EPRENSA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y
ANALISIS DE PRENSA, SL, amb NIF núm. B85837078 que de no complir aquest
requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.
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 licitadors.
SETÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONTRACCIÓ
D’UNA ZONA D’ESBARJO PER A GOSSOS.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 12 de setembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada de les obres de construcció d’una zona d’esbarjo per a gossos en la parcel·la
municipal situada a l’encreuament entre la Via Màxima i el Raval de la Mar (parc caní),
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, essent el preu l’únic criteri de valoració.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposa el
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta
contractació.
Vist que per part de l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL amb NIF núm. B55528202,
s’ha presentat la documentació requerida en el termini concedit.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 6 de febrer de 2018.
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Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-280 de data 29
de març de 2018 emès per la Intervenció general.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 9 d’abril de 2018 i que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Atès 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:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL amb NIF núm. B55528202,
el contracte de obres de construcció d’una zona d’esbarjo per a gossos en la parcel·la
municipal situada a l’encreuament entre la Via Màxima i el Raval de la Mar (parc caní),
d’acord amb la proposta presentada pel preu de 46.497,00 € (sense IVA), 9.764,37 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 56.261,37 € (IVA inclòs), mitjançant procediment obert i
amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2018.30201.15320.63104 del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar 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 2.324,85 €, d’acord amb l’article 95 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.
TERCER.- Acceptar la liquidació del pagament de les despeses de publicitat de l’anunci
de licitació de les obres de construcció d’una zona d’esbarjo per a gossos en la parcel·la
municipal situada a l’encreuament entre la Via Màxima i el Raval de la Mar (parc caní),
corresponent a la liquidació tributària núm. 801819, per un import de 271,48 €.
QUART.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
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,
amb indicació dels recursos pertinents.
3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.
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SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT PROPIETARIS RIERA, 80 DE RETORN DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT
AL C. RIERA, 80 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència per part de la Comunitat de Propietaris Riera, 80 de
retorn de la fiança dipositada així com l’informe favorable emès al respecte pels Serveis
Tècnics Municipals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de març de 2018.
Vist l’informe de tresoreria DT-67-18 de data 23 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Riera, 80 amb núm de CIF H43.737.246 el retorn de la fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de
l’edifici situat al c. Riera, núm. 80 de Vila-seca, per import de 600,00€.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE TARIFA I DESPESA MÀXIMA PER L’ANY 2018 PEL
TRACTAMENT DELS RESIDUS DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I VEGETAL GENERATS
A VILA-SECA I TRACTATS A LA PLANTA DE COMPOSTATGE GESTIONADA PER
SECOMSA, PEL 2018.
Vist el Conveni vigent de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Ajuntament de Vila-seca per a la prestació del servei de tractament de la fracció
orgànica i vegetal dels residus municipals, signat el 22 d’octubre de 2015 i amb vigència
de 5 anys, des de la seva signatura (s’adjunta còpia del Conveni).
En virtut d’aquest conveni de col·laboració l’Ajuntament de Vila-seca encarrega al Consell
Comarcal del Baix Camp la gestió del servei de tractament de la fracció orgànica dels
residus municipals segregats en origen al terme municipal, que es durà a terme a la
Planta de Compostatge situada dins les instal·lacions del Centre Comarcal de Gestió de
Residus del Baix Camp, que s’ubica al terme municipal de Botarell.
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Igualment, en virtut d’aquest conveni, es prestarà el servei de tractament de la fracció
vegetal.
Aquests serveis els prestarà la societat anònima de capital íntegrament comarcal
denominada Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA) que esdevé un mitjà
propi instrumental de l’ens comarcal.
Atès que en la clàusula 4.3 de l’esmentat Conveni de col·laboració s’estableix que pels
altres exercicis en què sigui vigent el conveni i també per al supòsit de pròrrogues
expresses que es pactin, s’aplicaran els preus públics aprovats pel Consorci i publicats al
BOPT.
Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament pel Gerent de SECOMSA, amb registre
d’entrada núm. 389, de 19 de gener de 2018 (s’adjunta amb la documentació), en el qual
s’informa de l’acord del Consell d’Administració de SECOMSA, en la sessió celebrada el
14 de novembre de 2017, d’aprovació de les tarifes de tractament de la fracció orgànica
(FORM) i de la fracció vegetal (FV) pel 2018, publicades al BOPT núm. 214, de 7 de
novembre de 2017, i que són les següents:
RESIDU

CLASSE

FORM

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Classe 7
Classe 9A
Classe 10

Vegetal

CONDICIONS
DE
QUALITAT
EXIGIDES SEGONS ANÀLISI
Entre el 0 i el 5% impropis
Entre el 6 i el 10% impropis
Entre el 11 i el 15% impropis
Entre el 16 i el 20% impropis
Entre el 21 i el 30% impropis
Entre el 31 i el 40% impropis
Més del 41% impropis
Menys del 10% impropis
Sense impropis

PREU 2018
44,18€/tona+IVA
55,60€/tona+IVA
60,27€/tona+IVA
65,42€/tona+IVA
72,24€/tona+IVA
77,58€/tona+IVA
106,62€/tona+IVA
24,45€/tona+IVA
16,78€/tona+IVA

El % d’impropis de l’anterior taula es determina en funció de les caracteritzacions
trimestrals que ha efectuat l’Agència de Residus de Catalunya a la FORM de cada
municipi, l’any 2017. Pel cas de Vila-seca, tal i com consta en l’escrit presentat, la tarifa
a aplicar és de 55,60€/tona+IVA els primers sis mesos de l’any ja que el % d’impropis del
primer trimestre del 2017 va ser de 9,43% (no es van fer més caracteritzacions l’any
2017). De juliol a desembre de 2018, es farà una revisió de la tarifa aplicada quan es
tinguin els valors del primer i segon trimestre del 2018.
En base a la tarifa més amunt citada pels primers sis mesos (55,60€/tona+IVA), suposant
per la segona meitat de l’any l’aplicació de la tarifa de 60,27€/tona+IVA (% d’impropis
entre el 11 i el 15%), i una previsió de generació pel 2018 de 2.900 tones de matèria
orgànica i 200 tones de fracció vegetal, s’estima una despesa anual màxima pel
tractament d’aquesta tipologia de residus d’aproximadament 192.000,00€ (IVA inclòs),
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que suposa una reducció de 6.000,00€ respecte l’exercici anterior, i que ja es va tenir en
compte en la confecció del pressupost de l’any 2018, de forma conjunta amb el
tractament de la resta de residus del municipi.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29 de gener de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 27 de febrer 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.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-328 de la Intervenció General de data 11
d’abril de 2018, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Donar compte de la tarifa, per l’any 2018, del tractament de la matèria orgànica
i la fracció vegetal a la planta de compostatge ubicada a Botarell i gestionada per
SECOMSA, que es fixa per la matèria orgànica en 55,60€/tona (IVA no inclòs) de gener a
juny de 2018, i s’estima en 60,27€/tona (IVA no inclòs) a partir de juliol de 2018. Pel cas
de la fracció vegetal procedent de la deixalleria municipal la tarifa a aplicar serà de
24,45€/tona (IVA no inclòs).
SEGON. Disposar d’una reserva de crèdit i aprovar la despesa màxima de 192.000,00€
(IVA inclòs), a favor de SECOMSA (NIF: A-43.469.535), corresponent al tractament dels
residus de la fracció orgànica i vegetal recollits al municipi de Vila-seca durant l’any 2018,
a càrrec de l’aplicació pressupostària 50402.16230.22700 : CONTRACTE TRACTAMENT
RESIDUS, del pressupost municipal vigent.
4.2 DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA CONTRA L’AJUNTAMENT.

Vistos els escrits presentats per la Sra. I. C. S. escrits (RE 6184 de 16-8-17) i (RE 6611
de 8-9-17), pels que formula reclamació d’indemnització econòmica pels danys físics,
seqüeles i perjudicis derivats de la lesió patida el dia 11-8-2017 quan, segons la seva
versió dels fets, va caure al terra pel mal estat del paviment de la vorera del c. Amadeu
Vives a l’alçada de la Discoteca Pachá (La Pineda - Vila-seca), els quals imputen al
funcionament anormal dels serveis municipals.
Atès que la reclamació de la Sra. C. ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), i conté els
elements indispensables per a iniciar la tramitació.
Atès que la part reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat, sense valoració de la quantia indemnitzatòria.
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Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a prima Fija.
Atès que en data 6-7-2017 (RS 2804) es va notificar formalment a la part reclamant el
contingut del Decret d’Alcaldia de 3-7-17, d’admissió a tràmit de la reclamació de
Responsabilitat Patrimonial Exp. 702/17, sense que dins el termini de 10 dies hàbils
comptadors a partir de la seva recepció la part reclamant hagi aportat altres documents a
l’expedient o proposat altres mitjans de prova per a la justificació determinant de
l’existència de la relació o nexe causal, directa i exclusiva, entre el dany o lesió soferta i el
funcionament del servei públic imputat.
Atès que s’ha donat audiència i posat de manifest a la interessada l’expedient amb
l’objecte que el pugui examinar i perquè formuli al·legacions (RS 4825/17 de 11-12-17), i
transcorregut el mateix, després de demanar-ne còpia dels informes municipals, s’ha
acreditat una al·legació refermant-se en la seva posició (RE 8914 de 22-12-2017), sense
proposar a l’òrgan instructor la finalització convencional del procediment.
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 per quan de la
insuficient activitat probatòria ja referida, si bé es pot refutar acreditada l’existència d’un
accident, en canvi, no s’acredita la relació causal entre el funcionament normal del servei
i els perjudicis al·legats (elements determinants perquè prosperi la reclamació formulada),
motiu pel qual, en base a la normativa reguladora i criteris jurisprudencials de aplicació, si
escau la seva desestimació.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 11-4-2017, 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. Leslie Stephen.
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. I.
C. S. en escrits RE 6184 de 16-8-17) i (RE 6611 de 8-9-17), 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, de Règim Jurídic del Sector
Públic, 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/702/17).
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

21

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.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE DOS AGENTS INTERINS DE
LA POLICIA LOCAL.
La Junta de Govern Local de 06-04-2016 va declarar l’existència de necessitats justificades
per constituir una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a
cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs de treball d’agent de la Policia Local de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vila-seca, els quals es consideren
prioritaris per afectar el funcionament d’un servei essencial, i declarats a tal efecte pel Ple
en sessions de 30-10-2014 i 29-07-2016.
En l’esmentat acord de la JGL es van aprovar les bases reguladores de la creació d’una
borsa de treball per efectuar nomenaments als efectes citats, i obrir la convocatòria pública
del procés selectiu, mitjançant el sistema de prova pràctica amb concurs lliure, amb
respecte dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La publicitat de procediment
selectiu es fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 74 de 19-04-2016, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, a la web municipal i a la Seu Electrònica (oferta d’ocupació) a
partir del dia 19-04-2016.
Atès que l’Acta de data 27-05-2016 del Tribunal qualificador de les proves selectives del
citat procés determina, en funció de les puntuacions finals obtingudes, l’ordre pel qual es
procedirà a la crida dels candidats que han superat el procés.
L’art. 19.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 (LPGE
2017), que té caràcter bàsic i essent d’aplicació en tant no sigui aprovada la nova LPGE
2018, determina que durant l’any 2017 no es procedirà a la contractació de personal
temporal, ni al nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a
cobrir necessitats urgents i inajornables.
Atès l’informe de la prefectura de la policia local de Vila-seca de 15-3-2018 en què es fa
palesa la necessitat de proveir interinament 2 places d’agent de la policia local (ID 144 i
145), a partir del dia 1-5-2018 , amb l’objectiu essencial de no haver de reestructurar el
quadrant de serveis i amb el risc addicional de no deixar indotats serveis essencials de
seguretat ciutadana i ordre públic.
Atès que el cos de la policia local és un servei públic de caràcter essencial que presta
l’Ajuntament de Vila-seca, amb la finalitat de garantir les funcions institucionals definides
en l’art. 53 de la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat.
Atès l’informe jurídic de data 19-3-2018, relatiu a la legislació aplicable i el procediment a
seguir per a l’esmentada contractació.
Atès l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28-3-2018
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Vist l’informe de Fiscalització prèvia favorable núm. 333/2018 emès per la Intervenció
General en data 11/04/2018.
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.
Atès que entre les atribucions delegades a la Junta de Govern es troba el nomenament
de personal interí 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 les dues (2) places
vacants d’agent interí de la Policia Local de Vila-seca (Grup C-2 - CD 14) segons
l’informe de la Prefectura d’aquest cos policial de data 15-3-2019. Contractació que s’ha
de considerar prioritària pel fet que afecta al funcionament d’un servei públic essencial.
SEGON. Aprovar la contractació a partir de l’1-5-2018, i fins a la cobertura reglamentària
d’aquestes dues places, com a agents interins de la Policia Local de Vila-seca,
provinents de la borsa d’interins aprovada en sessió de 13-06-2016, per ser els candidats
a qui, segons l’ordre de la crida, li correspon la seva designació, els senyors següents:
-

El Sr. A. B. G., per a cobrir el lloc vacant de treball d’agent interí de la Policia
Local de Vila-seca (ID 144).
El Sr. D. M. V., per a cobrir el lloc vacant de treball d’agent interí de la Policia
Local de Vila-seca (ID 145).

TERCER. Limitar la contractació del règim interí a cobrir les necessitats que precisa el
cos de la policia local de Vila-seca per a la prestació dels serveis requerits, fent constar
que, en cap cas, la persona que es contracti passarà a formar part de la plantilla de
personal de l’Ajuntament. El període de contractació serà el necessari mentre duri la
causa que la motiva.
QUART. Autoritzar les despeses pertinents, per un import previst per al període comprés
l’any 2018 de 38.092,95 euros (nòmines i Seguretat Social incloses) amb càrrec a les
partides corresponents del pressupost vigent, i de conformitat amb l’informe emès pel cap
de l’àrea de Governació i Règim Intern, i respectant, en tot cas, les disponibilitats
pressupostàries del seu capítol I, d’acord amb els límits i quanties establerts en l’art. 25
del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, EBEP
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1 agent
Resum aplicacions pressupostàries:
50101-13200-12004
50101-13200-12100
50101-13200-12101
50101-13200-15000
50301-92000-16000

Retrib. Bàsiques C2
Complement de destí
Complement específic
Productivitat
Seguretat Social
total costos previstos

(previ s i ó a nua l )

10.083,76 €
4.356,24 €
6.390,16 €
815,76 €
8.357,33 €
30.003,25 €

total 2 agents

(previ s i ó
període 2018)

6.616,70 €
2.852,30 €
4.184,03 €
543,84 €
4.849,60 €
19.046,48 €

(previ s i ó a nua l )

20.167,52 €
8.712,48 €
12.780,32 €
1.631,52 €
16.714,66 €
60.006,50 €

(previ s i ó
període 2018)

13.233,41 €
5.704,60 €
8.368,07 €
1.087,68 €
9.699,20 €
38.092,95 €

CINQUÈ. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 1 de maig de 2018.
SISÈ. Comunicar-ho a Intervenció municipal, a la Prefectura de la Policia Local, al
Negociat de Personal de l’Ajuntament i a la Junta de Personal Funcionari, i es procedeixi
a la publicació al BOPT d’acord amb l’art. 94 del Decret 214/1990.
SETÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en el
desenvolupament del present acord.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DELS PREMIS DE LA V EDICIÓ I
APROVACIÓ DE LA DESPESA I LA REALITZACIÓ DE LA VI EDICIÓ DEL CONCURS
FOTOGRÀFIC ALBERT ITURRIA.
Ates que la Junta de Govern Local, en data 27 de març de 2017, va aprovar les bases per
a la realització del V Concurs Fotogràfic “Albert Iturria”, que regulen la dotació de premis
en les diferents categories i vista l’acta del jurat reunit a Vila-seca, el 20 de gener de
2018.
Vist que dins dels actes programats per la regidoria de Cultura durant el període
2018/2019, s’ha previst la realització de la VI edició del “Concurs Fotogràfic Albert Iturria”
en homenatge a la figura del fotògraf, vinculat a Vila-seca i atesa la necessitat d’aprovar
les bases de la VI edició del concurs per l’any 2018 i preveure la despesa per a la
realització de l’exposició durant el gener de 2019.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 de març de 2018.
Vist l’informe de favorable núm. 12-2018-298* de la Intervenció General 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 el pagament dels premis en metàl·lic de la V edició del concurs Albert
Iturria d’acord amb el resultat del jurat que consta a l’acta del dia 20 de gener de 2018 per
un import total de 1.225,00.-€ abans de retencions d’IRPF a càrrec de l’aplicació
pressupostaria 40501 33400 22609 (A1023).
PREMIAT
A. B. G.
N. G. M.
D. O. O.

NIF
IMPORT
39885617 Y
39953797 Z
39892319 S

700,00.-€
350,00.-€
175,00.-€

SEGON.- Aprovar la realització i les bases que regulen el “VI Concurs Fotogràfic Albert
Iturria”, que tindrà lloc durant l’any 2018 a Vila-seca sota el tema “ L’esport a casa nostra,
la mediterrània”.
TERCER.- Aprovar una despesa per un import de 4.783,37- €, que inclou la dotació
econòmica pels premis i la realització de l’exposició de les obres presentades durant el
“VI Concurs fotogràfic Albert Iturria”, segons el detall que figura a l’expedient, que anirà a
càrrec de la partida 40501 33400 22609 AFUT.... del pressupost per a l’exercici de 2019.
Per tant, la seva eficàcia queda subordinada a l’aprovació definitiva del pressupost
corresponent.
QUART.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CANTATA DE SANT JORDI I LA DESPESA ANY
2018.
Vist que el proper 23 d’abril de 2018 es realitzarà la dotzena edició de la Cantada de Sant
Jordi al pavelló municipal d’esports de Vila-seca amb la participació dels alumnes de
segon, tercer i quart de primària de les escoles del municipi i l’orquestra del Conservatori
de Música. Activitat oberta a les famílies.
Vist que el desenvolupament d’aquesta activitat comporta la realització d’una sèrie de
despeses que cal preveure per atendre el seu pagament. La finalitat d’aquesta cantada
és el foment de les festes tradicionals i culturals de Catalunya amb l’objectiu de millora de
la cohesió social i la promoció del treball coordinat entre les diverses escoles del municipi.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de 26 de gener de 2018.
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Vist l’informe favorable núm. 12-2018-111/2018 emès per la Intervenció General de data
20 de febrer de 2018.
En virtut del decret d’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a
la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia
previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases del règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen
com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de dotzena edició de la Cantada de Sant Jordi al pavelló
municipal d’esports el 23 d’abril de 2018 amb la participació dels alumnes de segon,
tercer i quart de primària de les escoles del municipi i l’orquestra del Conservatori de
Música.
SEGON. Autoritzar una despesa de 10.200 € per atendre el pagament de les factures
que comporta la celebració de la Cantata de Sant Jordi de 2018, a càrrec de la partida
22606 40101 32600 del vigent pressupost municipal A 3856.
TERCER. Notificar aquest acord al director del Conservatori Professional de Música de
Vila-seca, a les direccions de les escoles i a la Intervenció Municipal de Fons.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS
ESPORTIVES.
A) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Club Bàsquet Vila-seca on demana
subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar la
temporada 2017/2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 15 de març de 2018.
Vist l’Informe favorable núm.12-2018-313* emès per la Intervenció General en data 9
d’abril 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
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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’Esports,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Club Bàsquet Vila-seca, amb
NIF G43135037 per import de 34.500,00.-€ destinada a finançar les despeses de
funcionament i les activitats de dita entitat, amb càrrec a la partida 40601.34103.48000
Club Bàsquet Vila-seca) AD_201800008958 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir al Club Bàsquet Vila-seca, una bestreta del 80% per un import de
27.600,00.-€ O_201800008959 d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer front a les
despeses de funcionament i activitats, prèvies a la finalització de la temporada
2017/2018.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al Club Bàsquet Vilaseca.
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
B) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Club Hoquei Vila-seca on demana subvenció
per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar la temporada
2017/2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de març de 2018.
Vist l’Informe favorable núm. 12-2018-317* emès per la Intervenció General en data 9
d’abril 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 d’Esports, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Club Hoquei Vila-seca, amb
NIF G43068139 per import de 36.000,00.-€ destinada a finançar les despeses de
funcionament i les activitats de dita entitat, amb càrrec a la partida 40601.34106.48000
Club Hoquei Vila-seca) AD_201800008956 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- Concedir al Club Hoquei Vila-seca, una bestreta del 80% per un import de
28.800,00.-€ O_201800008957 d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer front a les
despeses de funcionament i activitats, prèvies a la finalització de la temporada
2017/2018.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al Club Hoquei Vilaseca.
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SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
C) Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Club Futbol Vila-seca on demana subvenció
per afrontar les despeses del seu funcionament i les activitats a realitzar la temporada
2017/2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de març de 2018.
Vist l’Informe favorable núm. 12-2018-318* emès per la Intervenció General en data 9
d’abril 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 d’Esports, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció a l’entitat Club Futbol Vila-seca, amb
NIF G43085091 per import de 34.500,00.-€ AD_201800008960 destinada a finançar les
despeses de funcionament i les activitats de dita entitat, amb càrrec a la partida
40601.34107.48000 Club Futbol Vila-seca) del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
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QUART.- Concedir al Club Futbol Vila-seca, una bestreta del 80% per un import de
27.600,00.-€ O_201800008961 d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer front a les
despeses de funcionament i activitats, prèvies a la finalització de la temporada
2017/2018.
CINQUÈ.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament.
SISÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al Club Futbol Vilaseca.
SETE.- Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL
PROGRAMA EXTRAORDINARI DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE SUPORT
ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT
MUNICIPAL, CURS 2016/2017.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona amb data 24 de novembre
de 2017 on s’acorda concedir a l’Ajuntament de Vila-seca les subvencions que a continuació
es detallen:
−
−

Llar d’Infants municipal “Les Vimeteres”:
Llar d’Infants municipal “Fartets”:

60.987,50 €
21.262,50 €

Vist que el 5 de març de 2018 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca va
acordar acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per imort de
60.987,50 € per al funcionament de la Llar d’Infants muncipal Les Vimeteres i, 21.262,50 €
per al funcionament de la Llar d’Infants Municipal Fartets corresponent al curs 2016-2017.
Vist que les bases específiques reguladores del Programa Extraordinari de Suport als
Centres del primer Cicle d’Educació Infantil de Titularitat Municipal estableixen el termini de
justificació de la subvenció fins el 31 de març de l’any 2018.
Vista les relacions de despeses de cada llar d’infants i els llistats d’alumnes mensual que
consten a l’expedient.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-291 de data 3
d’abril de 2018 emès per la Intervenció general.
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Vist l’informe complementari del servei data 10 d’abril de 2018 i que manifesta la seva
conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
En virtut del decret d’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes resolutius a
la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia
previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases del règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyalen
com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar la tramitació urgent d’aquest expedient per tal de tenir-lo aprovat per
Junta de Govern Local i tramitada la documentació de justificació via telemàtica abans de
la data límit de justificació segons les bases específiques reguladores del Programa
extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal.
SEGON. Aprovar els justificants de les despeses de funcionament de la Llar d’Infants
Municipal Les Vimeteres per import de 220.489,88 euros, dins del calendari del curs escolar
2016-2017 (des de l’1 de setembre al 30 de juny), que inclou les despeses municipals i les
aportades per la concessionària del servei.
Aquests són els justificants de la subvenció de la Diputació de Tarragona, NIF 4300000I, pel
Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle de l’educació infantil de
titularitat municipal, partida d’ingressos 40101 32300 46101 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Aprovar els justificants de les despeses de funcionament de la Llar d’Infants
Municipal Fartets per import de 99.112,59 euros, dins del calendari del curs escolar 20162017 (des de l’1 de setembre al 30 de juny), que inclou les despeses municipals i les
aportades per la concessionària del servei.
Aquests són els justificants de la subvenció de la Diputació de Tarragona, NIF 4300000I, pel
Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle de l’educació infantil de
titularitat municipal, partida d’ingressos 40101 32300 46100 del vigent pressupost municipal.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEIS D’HÀBITS I VALORS
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA-SECA I EL SERVEI DE LECTURA DE LA
PLANA.
La Junta de Local, en data 30 d’octubre de 2017, va aprovar l’expedient de contractació i
el plec de clàusules administratives i tècniques per a la gestió del servei d’hàbits i valors de
la biblioteca municipal i el servei de lectura de la Plana “Biblio@ccés” (Exp. 687/2017), per
procediment obert.
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La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 214 de 7
de novembre de 2017 i al Perfil del Contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament des
de la mateixa data.
A l’expedient hi consta l’informe de fiscalització núm. 12-2017-602-065 i l’informe
complementari de la prefectura de 25 d’octubre de 2017.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
d’acord amb el que es disposa al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els plecs de clàusules que regulen
aquesta contractació.
Atès l’article 52 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
Atès que l’expedient de contractació s’ha tramitat anticipadament, segons estableix l’article
110.2 del TRLCSP. Quan el contracte es formalitzi en exercici anterior al de l’inici de
l’execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
suficient en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici següent. Atès que és un contracte
plurianual, l’aprovació de la despesa se subordinarà al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos.
Atès que amb les dates 1 de desembre, 5 de desembre de 2017 i 9 de gener, i 11 de
gener de 2018, s’ha constituït la Mesa de Contractació per a la valoració de les ofertes i
aquesta, després de la recepció i validació de l’informes tècnics, en data 16 de gener de
2018, ha realitzat la corresponent proposta d’adjudicació a favor del licitador que ha
obtingut la major puntuació segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula
quinzena.
En data 5 de març de 2017, la Junta de Govern Local acorda aprovar la classificació
efectuada per la Mesa de Contractació. D’acord amb aquesta classificació, la proposta
que ha obtingut major puntuació es la empresa FUNDACIÓ EN XARXA (NIF G43773712)
i se’ls requereix que aportin la documentació establerta en la clàusula 22 del plec, d’estar
al corrent del pagament de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
aquest Ajuntament, i també d’haver constituït la garantia definitiva per import de
1.537.50.- €.
En data, 6 de març de 2018 amb RE 1749/2018 l’adjudicatari presenta la documentació
requerida i que consta de: la documentació establerta en la clàusula 22 del plec, d’estar
al corrent d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb aquest Ajuntament, i també d’haver constituït la garantia definitiva per import
de 1.537.50.- € amb núm. d’operació OIF-IF 5890.
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Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7 de març de 2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-331* de la Intervenció General de data 11
d’abril 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació aportada per l’empresa FUNDACIÓ EN XARXA (NIF
G43773712) justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva d’acord amb l’article 95 del
RDL 3/2011, de 14 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a l’empresa FUNDACIÓ EN XARXA amb
NIF G-43773712 el contracte de servei, per a la gestió del programa d’educar en hàbits i
valors de la Biblioteca Municipal de Vila-seca i el serveis de lectura de la Plana
“Biblio@ccés” amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques reguladores
de la concessió, per import de 10.250,00 euros, exempt d’IVA, per una anualitat,
30.750,00.-€ per tres anualitats que correspon a la durada del contracte, amb possibilitat
de pròrroga per un any amb import de 10.250,00 Euros, exempt d’IVA, a càrrec de la
partida 40502.33210.22609, (RELACIÓ AD 201800000236), amb el següent detall:

2018
5.690,00.-€

2019
10.250,00.-€

2020
10.250,00.-€

2021
4.560,00.-€

TERCER. Atès que aquesta despesa s’ha d’imputar també a càrrec d’exercicis futurs, queda
subordinada la seva execució, amb condició suspensiva, a l’existència del crèdit adequat i
suficient que s’aprovi definitivament
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QUART. Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província a Tarragona i en el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament.
SISÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari, als licitadors, amb indicació dels
recursos pertinents.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RENÚNCIA D’INCENTIUS A LES EMPRESES
PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud de l’empresa SERVITUR SALVAMENT, SL amb NIF B43780667 amb
data 2 de març de 2018, empresa que ha sol·licitat la renúncia dels incentius concedits
per a contractació de persones aturades al municipi de Vila-seca que hagin participat en
un Pla d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Vila-seca, en els darrers tres anys i/o que
hagin realitzat amb èxit un o més cursos professionalitzadors a partir de l’1 de gener de
2015 amb una durada no inferior a 80h, dins del marc del programa Impuls a l’Ocupació
2017.
Atès que l’empresa SERVITUR SALVAMENT, SL amb NIF B43780667 té aprovada per
Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2017 una subvenció amb un import de
45.000 euros corresponent a la contractació de 15 treballadors.
Atès que l’empresa renúncia a la subvenció per no haver contractat cap treballador,
segons les Bases reguladores del Programa Impuls 2017.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 02 de març de
2018, on es verifica que les dades anteriors són correctes i no ha contractat cap
treballador.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23 de març de 2018.
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Vist l’informe diligència núm. 2018-326 emès per la Intervenció General en data 10 d’abril
de 2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la renúncia de l’incentiu concedit a l’empresa SERVITUR
SALVAMENT, SL amb NIF B43780667, per un import de 45.000 euros, per no haver
contractat cap treballador.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
SERVITUR SALVAMENT, SL.
6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

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

No n’hi ha.

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

El secretari ,

L’alcalde president,

Alfred Ventosa Carulla

Josep Poblet i Tous
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