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

DATA:
LLOC:
HORARI:

7 de maig de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.20 hores

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL DIA 30
D’ABRIL DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 30 d’abril de 2018, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DEL CÀNON ANUAL PER LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DIVERSOS LOCALS COMERCIALS ANNEXOS
AL PARC AQUÀTIC, EXERCICI 2018.
Atès que per acord de Junta de Govern Local de 03-04-2018 es va aprovar l’adjudicació
de la concessió administrativa de diversos locals comercials de titularitat municipal
annexos al parc aquàtic, a nom de RUBENS S.L.
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D’acord amb el punt 8.1 del plec de clàusules administratives, jurídiques i tècniques, el
concessionari ha d’abonar el cànon definitiu que resulti del proposat a l’alça per part del
licitador, d’acord amb la seva proposició econòmica, és a dir, 485.000€, tal i com s’acorda
en el punt primer de l’acord esmentat anteriorment.
D’acord amb el punt 2 del contracte signat entre l’Ajuntament de Vila-seca i Rubens SL,
en data 04-04-2018, el cànon serà objecte d’actualització anual, aplicant-se com a índex
de referència l’augment que experiment l’IPC, prenent com a base de referència el mes
de desembre de l’any anterior (en aquest cas l’1,1%, d’acord amb la base de dades de
l’Institut Nacional de Estadística).
Atès que el contracte també estableix que l’import corresponent al cànon es pagarà a
l’avançada i com a darrera data el dia 30 d’abril de cada any.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13-04-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 2018-12-429 de la Intervenció General de data 27-042018.
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 la liquidació núm. 802586, corresponent al cànon anual de l’exercici de
2018, per import de 490.335€, a nom de RUBENS SL amb NIF B43113075, a la partida
20201.93100.55000 del pressupost municipal d’ingressos.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a la Tresoreria Municipal
i a RUBENS SL, junt amb la liquidació corresponent.
2.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONSTITUCIÓ DE DIPÒSIT DE COL.LOCACIÓ
D’EXCEDENTS DE TRESORERIA AMB UNA ENTITAT FINANCERA.
Atès que el dia 31 de gener de 2018 va vèncer el dipòsit per rendibilitzar els excedents de
tresoreria que es va constituir a IBERCAJA BANCO SA pel termini de 12 mesos el passat
31 de gener de 2017 amb una remuneració del 0,05% TAE.
Atès que el dia 3 de març de 2018 va vèncer el dipòsit per rendibilitzar els excedents de
tresoreria que es va constituir a BANC SABADELL pel termini de 13 mesos el passat 3 de
febrer de 2017 amb una remuneració del 0,05% TAE.
Davant la possibilitat de poder renovar els excedents de Tresoreria pel termini d’un any
donada la situació de liquiditat de l’Ajuntament es va demanar oferta a les següents
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entitats financeres: BBVA, IBERCAJA BANCO SA, BANC SABADELL, CAIXABANK i
BANC SANTANDER amb les següents condicions:
Import a dipositar = 5.500.000€
Comissió per disposició anticipada =0%
Liquidació d’interessos= anual al venciment
Donat que la única oferta rebuda, d’acord amb el quadre amb les ofertes presentades
inclòs en l’Informe-Proposta IT-13/18, de data 13-04-2018 és de l’entitat IBERCAJA
BANCO SA, i tenint en compte que l’euríbor publicat pel BE a dotze mesos és negatiu (0,191).
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-432 de la Intervenció General de data 27-042018.
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.- Constituir el dipòsit per rendibilitzar els excedents de tresoreria pel termini de
12 mesos amb l’entitat financera IBERCAJA BANCO SA, amb NIF A99319030, per
import de 1.065.000€ amb una retribució del 0,01% TAE al venciment, que suposaran uns
interessos de 106,5€ a la compte 20201.93100.52000 del pressupost d’ingressos.
SEGON.- Notificar la resolució a l’entitat financera IBERCAJA BANCO SA, a la
Intervenció de fons municipal i a la Tresoreria municipal, als efectes oportuns.
2.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.

Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut
en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament
conformades pel servei o regidoria que les ha originat i acrediten la realització de la
prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
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de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14/04/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-437 emès per la Intervenció General de data
30/04/2018.
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-2018000292), per import de 158.398,02 € (IVA inclòs), així com el seu
pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

2.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REQUERIMENT PREVI DE DOCUMENTACIÓ DE
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I EL SUPORT –
HELP DESK ALS USUARIS DE LA XARXA DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local en data 19-2-2018 va aprovar l’expedient de contractació i els
PCA i PPT per a la contractació dels serveis d’Administració de Sistemes i el Suport als
usuaris (Help Desk) de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Vila-seca anys juny/2018 a
maig/2020 (Exp. Gov. 37/2018), per procediment obert, en règim de tramitació ordinària
no subjecte a regulació harmonitzada. Així mateix es va aprovar la convocatòria de
licitació.
La difusió pública es va efectuar en anunci en el BOPT núm. núm. 38, de 22-2-2018 i al
Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament des de la mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten certificades en
l’expedient administratiu (GOV/37/2018).
Atès que en sessions de dates 20 i 26 de març de 2018 i 11 i 17 d’abril de 2018, es
constituí la Mesa de Contractació i aquesta última, després de la recepció i validació de
l’informe emès en data 13-4-2018, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor
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del licitador que ha obtingut la major puntuació segons aplicació dels criteris establerts a
la clàusula 11a del PCA.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius d’acord amb el
que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i els plecs de clàusules administratiu i
de prescripcions tècniques que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei i l’Annex FPE CON_01 de data
24/01/2018.
Vist l’informe de fiscalització núm. 12/2018-060 de data 7-2-2018, desfavorable amb
objeccions no suspensives, que han estat complimentades mitjançant informe
complementari de la prefectura del servi de data 12-2-2018 que manifesta la seva
conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
Vista la diligència-informe d’intervenció 2018-436 de 30/04/2018, que han estat
complimentades mitjançant informe complementari de la prefectura del servi de data
2/05/2018 que manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la
intervenció i que s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data 17-4-2018
en aplicació del criteris establerts a la clàusula 11a del PCA del procediment per a la
contractació dels serveis d’Administració de Sistemes i el Suport als usuaris (Help Desk)
de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Vila-seca anys juny/2018 a maig/2020 (Exp.
Gov. 37/2018), d’acord amb el quadre resum de les puntuacions totals:
PROPONENT
ICOT
IZERTIS
PUNT INFORM.

Apart.
1 Apart.2 PCA Apart.
PCA
PCA
29,50
10
6
30,00
0
6
24,51
5
6

3 Apart.4 PCA TOTAL
2
2
2

47,50
38,00
37,51
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SEGON. Segons el qual, l’oferta que ha obtingut la puntuació necessària, en aplicació el
criteris establerts a la clàusula 11a del PCA, és la formulada per la societat Informàtica i
Comunicacions de Tarragona (ICOT) CIF A43132422.
TERCER. De conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 15ª del plec de
clàusules administratives regulador de la licitació, notificar i requerir a la societat
Informàtica i Comunicacions de Tarragona (ICOT) CIF A43132422, perquè dins dels DEU
dies hàbils següents a rebre la present notificació, aporti a l’Ajuntament de Vila-seca:
- escriptura pública de constitució en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. L'activitat de
l‘empresa ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte.
- certificats d’estar al corrent amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
- acreditar estar al corrent del pagament de l’IAE (Si l’empresa és subjecte passiu de l’IAE
i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost
relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer
rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no trobar-se de baixa en
la matrícula de l’impost).
- certificat positiu, emès per la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de Vila-seca,
acreditatiu que l’empresa no té deutes de naturalesa tributària amb aquesta
Administració.
- justificar l’existència d’una pòlissa d’assegurances de R. Civil per un capital mínim de
300.000,00 € i rebut acreditatiu de la seva vigència.
- compromís d’abonar l’anunci d’adjudicació i compromís de sotmetre’s per a la resolució
de totes les controvèrsies o incidències que de manera directa o indirecta puguin derivarse de l’execució del contracte als jutjats del contenciós administratiu amb jurisdicció a
Tarragona i amb renúncia al fur jurisdiccional que correspongui al licitador.
- abonar les despeses de publicació referents a l’anunci de licitació al BOPT núm. 38 per
import de 397,98 euros. Liquidació
- dipòsit de 7.559,95 € en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació.
QUART. Advertir al licitador que de no complir aquest requeriment no procedirà
l’adjudicació al seu favor i en aquest cas l’Ajuntament ha de procedir a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.
CINQUÈ. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant i
notificar-ho als licitadors i a l’àrea econòmica.
SISÈ. Que realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
SETÈ. Aprovar la liquidació per un import de 397,98 €, (Liquidació núm. 802725), a
càrrec de la aplicació pressupostaria 20201.93100.33900 DR, corresponent a les
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despeses dels anuncis oficials amb motiu dels tràmits d’aprovació, licitació, adjudicació i
formalització del contracte.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

3.1
DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA
CONTRACTUAL CONTRA L’ACORD DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
D’APROVACIÓ DE LA VALORACIÓ TÈCNICA EN EL POCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DEL
MUNICIPI DE VILA-SECA. TEMPORADES ESTIU 2018 i 2019.
Vist l’escrit presentat el 21-3-2018 (RE2259), el Sr. P. T. A., en nom i representació de
l’empresa Servitur Salvament, SL, pel que formula recurs especial en matèria contractual
en base a allò preceptuat en l’article 44.2,a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, contra l’acord de la Mesa de Contractació de 1-3-2018 en el
procediment de contractació dels serveis de prevenció d’accidents, vigilància, salvament
i socorrisme a les platges del municipi -temporades d’estiu 2018 i 2019 - (Exp. Gov.
766/17).
Atès que l’empresa Servitur Salvament, SL, és el candidat que ha quedat en segona
posició en l’Acta de valoració de puntuacions finals efectuada per la Mesa de
Contractació de data 1-3-2018, la qual va ser aprovada per la Junta de Govern Local en
sessió 26-3-2018.
Atès que l’argumentari utilitzat per la part al·legant, consisteix resumidament en:
1. L’empresa Provita Sociedad Cooperativa Madrileña no disposa i per tant
no compleix el requisit de disposar d’una embarcació de salvament marítim
operativa les 24 h del dia amb temps màxim de resposta de 15 minuts.
2. L’empresa Provita Sociedad Cooperativa Madrileña només pot
desenvolupar la seva activitat en el territori de la CCAA de Madrid.
3. Que la contractació per part de L’empresa Provita Sociedad Cooperativa
Madrileña de treballadors assalariats infringeix la limitació que preceptua
l’apartat 7è de l’article 80 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de
Cooperatives.
Atès que la societat Provita S.C.M, licitadora proposada adjudicatària ha aportat la
documentació requerida per la Junta de Govern local de data 28-3-2018 i, addicionalment
allò referit al compliment de la limitació que estableix l’apartat 7è de l’article 80 de la Llei
27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives, i al desenvolupament de l’activitat en el territori
de diverses comunitats autònomes.
Atès que la informació emesa al respecte pel responsable jurídic del procediment en data
26-4-2018 conclou que l’al·legació ha de ser desestimada en conjunt per quant els
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argumentaris utilitats en interès propi, tot i ser perfectament legítims, no alteren, ni
afecten ni desvirtuen per si mateixos el contingut de la resolució impugnada, la qual
esdevé perfectament vàlida, legítima i vàlidament jurídica, succintament per la següent
motivació: Les acreditacions dels compromisos s’han d’exigir i materialitzar a partir de la
data d’inici de la prestació del contracte.
Atès, que cap dels arguments emprats de contrari, no pot reeixir, per manca de fonament,
perquè l’acte impugnat s’ajusta plenament a Dret i, en particular, als límits de l’actuació
administrativa, ja que resulta perfectament motivat i racional, sense que incorrin en cap
mena de causa de nul·litat o anul·labilitat.
Atès el que al respecte disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP) i de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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 el recurs interposat pel Sr. P. T. A., en nom i representació de
l’empresa Servitur Salvament, SL, pel que formula al·legacions en base a allò preceptuat
en l’article 44.2,a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
contra l’acord de la Mesa de Contractació de 1-3-2018 en el procediment de contractació
dels serveis de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del
municipi -temporades d’estiu 2018 i 2019 - (Exp. Gov. 766/17), d’acord amb
argumentacions i motivacions tècniques i jurídics de la part expositiva del present informe
i, en conseqüència, confirmar i ratificar l’acord impugnat.
SEGON. Notificar el present acord a la part recorrent per al seu coneixement, adjuntant
còpia de l’informe jurídic argumentatiu, amb indicació dels recursos que contra el mateix
s’hi poden interposar.
3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris els
quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre a la
seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
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formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
TGB X MOTION 125
SUZUKI UH125
DERBI ATLANTIS 50
KYMCO SCOUT 50
CITROEN C4
FIAT STILO
KYMCO DINK 50
RENAULT KANGOO
HYOSUNG BUSINESS
PIAGGIO NRG POWER
HYUNDAI ATOS

MATRÍCULA O BASTIDOR
1181-GXD
8776-BWZ
C-3453-BTW
C-5583-BNT
5426-DXC
1602-DCH
C-5715-BGC
3804-DJM
C-8366-BRN
C-0537-BRV
T-4518-BC

SEGON.- Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
RESTA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA I
GRALLERS DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 6 de març de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca per un import de
7.300,00.-€ (IVA inclòs) per la realització i organització de la XXXV Trobada de Gegants i
Grallers de Vila-seca de 2017 (5.900,00.-€) i pel funcionament de l’entitat durant l’exercici
2017 (1.400,00.-€).
Atès que la Junta de govern local de data 6 de març de 2017 va concedir una bestreta del
80% de la subvenció concedida per a la realització de la XXXV Trobada de Gegant i
Grallers de Vila-seca 2017, per un import de 4.720.-€, per tal que pugui fer front a les
despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
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Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació Colla Gegantera i Grallers de
Vila-seca corresponents a l’organització de la realització de la XXXV Trobada de Gegants
i Grallers de Vila-seca i pel funcionament de l’entitat durant l’exercici 2017.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions suspensives núm. 2018-002 emès per la
Intervenció General en data 04 de gener de 2018, degut a la presentació de justificació
fora de termini.
Atès que s’ha tramitat l’expedient sancionador d’acord amb el règim d’infraccions i
sancions que prescriu la normativa subvencional, amb informe de conformitat de la
prefectura dels servei de data 21 de març de 2018 i l’informe de fiscalització favorable
núm. 12-2018-404* de la Intervenció General de data 24 d’abril de 2018 i una vegada
realitzat el pagament de la mateixa per part de la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca
segons figura a l’expedient.
Atès s’ha resolt la causa que va informar la suspensió de l’expedient, així com la resta
d’observacions realitzades per part de la intervenció municipal, segons consta amb
l’informe complementari, emès per la prefectura de servei de data 27 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 Cultura,
la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Colla Gegantera i
Grallers de Vila-seca per un import de 9.526,49.-€ com a justificació de la subvenció
aprovada per la Junta de Govern Local en data 6 de març de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa final per import de 7.300,00.-€ i el pagament per un import
de 2.580,00.-€ corresponents al 20% restant de la organització de la XXXV Trobada de
Gegants i Grallers de Vila-seca de 2017 (1.180,00.-€) i pel funcionament de l’entitat
durant l’exercici 2017 (1.400,00.-€), a càrrec de la partida 14.33002.48900 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca i a la
Intervenció Municipal de Fons.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA EMPRESA AL MUNICIPI,
MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.
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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 RP SERVEIS I PROJECTES, SL amb NIF B55702518 de
data 16 de març de 2018, empresa que ha sol·licitat el pagament dels incentius concedits
a empreses i nous emprenedors que instal·lin una nova empresa al municipi de Vila-seca,
dins del marc del programa Impuls a l’Ocupació 2017, per un import de 2.000 euros.
Atès que l’empresa RP SERVEIS I PROJECTES, SL amb NIF B55702518 té aprovada
per Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2017 una subvenció amb un import de
2.000 euros corresponent a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 23 de març de
2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les
Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació al pagament dels incentius
a empreses i nous emprenedors, per un import de 2.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11 d’abril de 2018 i, vist
l’informe complementari a l’informe de fiscalització núm. 405 de data 26 d’abril de 2018.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-405 emès per la Intervenció
General en data 24 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 el pagament de l’incentiu a l’empresa RP SERVEIS I PROJECTES, SL
amb NIF B55702518, per un import de 2.000 euros en relació a la instal·lació d’una nova
empresa al municipi, a càrrec de la partida pressupostària 40201.43300.47000 i operació
201800010597 del vigent pressupost municipal.
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SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
RP SERVEIS I PROJECTES, SL.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NO ACCEPTAR LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
PER R.G.S. EN LA FASE DE REQUERIMENT PER ADJUDICAR EL SERVEI DE
GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE CASA DELS OBRERS I APROVAR EL
REQUERIMENT AL SEGÜENT CLASSIFICAT.
Atès l’anterior acord de Junta de Govern Local de data 19 de març de 2018 aprovant la
classificació i requeriment de les ofertes presentades per a la contractació del servei de
gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers de Vila-seca, segons el següent
detall:
CLASSIFICACIO FINAL

Núm.
Plica
1
2
4

Import anual
Puntuació
prestació
tècnica servei (oferta Puntuació oferta
(Max. 15
econòmica Puntuació
econòmica)
Licitador
punts)
(Max. 30 punts) Final
R. G. S.
Fundació Privada
En Xarxa
Territorio Gestión
Cultural S.L.

10,0

39.668,72 €

30,00

40,0

11,0

43.005,00 €

27,67

38,7

8,5

42.284,24 €

28,14

36,6

D’acord amb l’anterior, l’empresa o licitador amb millor puntuació total va ser R. G. S.
Atesa la documentació presentada, per R. G. S., amb data 28 de marc de 1018, RE 2465.
Atès l’examen de la documentació realitzat pels tècnics del servei , en base a la clàusula
21 del Plec de condicions i a la LCSP.
Atesa l’acta de la Mesa de contractació del dia 05/04/2018, en relació amb la
documentació presentada per R.G.S., mitjançant el qual s’exposa l’ incompliment al
requeriment aprovat per Junta de Govern Local de data 19 de març de 2018, pel que fa a
l’acreditació de la solvència econòmica i professional.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12 de febrer de 2018 i de
data 2 de maig de 2018
Atesos els informes d’Intervenció núm. 594 de data 20 d’octubre de 2017, l’informe núm.
649 de data 8 de novembre de 2017 i l’informe 2018-129, així com els informes
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complementaris del servei de data 26 d’octubre de 2017, 8 de novembre de 2017 i 6 de
març de 2018.
Atesa la diligència informe de fiscalització inicial 2018-363, així com l’informe
complementari del gestor del servei de data 18 d’abril de 2018 i la diligència informe d’
intervenció 2018-439 i l’informe complementari del gestor del servei de data 2 de maig 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
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER:- Aprovar la no acceptació de la documentació presentada en el requeriment de
documentació aprovat per Junta de Govern Local de data 19 de març de 2018 per part
del licitador que ha obtingut la millor puntuació, en el procediment obert per a la
contractació del servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers, Sr. R.
G. S. No s’ha acreditat la solvència econòmica ni financera en els termes que estableix la
clàusula 21 del plec de condicions.
SEGON.- Aprovar la retirada de l’oferta del licitador Sr. R. G. S., per incompliment del
requeriment de JGL de data 19/03/18, tal com estableix el punt tercer de l’esmentat
acord i l’article 151 de la LCSP.
TERCER.- Aprovar la següent oferta millor classificada i que no ha estat declarada
desproporcionada o anormal, segons la qual ha obtingut la segona puntuació, amb
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques, que és la presentada per
l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA, amb NIF G43773712E, pel preu de
43.005,00 € i exempta d’ IVA, que correspon a una anualitat sencera, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 40701 23100 22606 (essent l’import per l’exercici de 2018 de
23.457,30€ (exempt d’IVA .(Des de l’1 de juny al 31 de desembre). L’ import que
correspon a l’exercici de 2019 és de 43.005,00 IVA exempt. L’ import corresponent a
l’exercici de 2020 és de 19.547,75 € IVA exempt.
QUART.Requerir a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA
amb NIF
G43773712E, segon classificat, perquè dins del termini de 10 dies hàbils, comptats des
de la recepció d’aquesta notificació, acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un
import de 4.300,50,- € i aporti els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com la documentació corresponent a
la capacitat jurídica i d’obrar, la solvència econòmica i la solvència professional i tècnica,
tal com estableix la clàusula 21 del plec de condicions.
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D’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les
despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació quedarà
subordinada als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos en
la seva aprovació expressa.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació núm. 802636 per import de 300,12, corresponent a la
despesa de l’anunci de licitació publicat al BOP num.- 232, a nom de l’empresa FUNDACIÓ
PRIVADA EN XARXA amb NIF G43773712E, d’acord a l’article 75, del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
SISÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SETÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses
participants i a la Intervenció Municipal de Fons.
5è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA,
SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE VILA-SECA.
TEMPORADES ESTIU 2018 i 2019.
La Junta de Govern Local va aprovar en sessió de 9-10-2017 l’expedient de contractació i
els PCA i PPT per a la contractació dels serveis de prevenció d’accidents, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges del municipi -temporades d’estiu 2018 i 2019 - (Exp.
Gov. 766/17), per procediment obert, en règim de tramitació ordinària no subjecte a
regulació harmonitzada. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de
licitació.
La difusió pública es va efectuar en anunci en el BOPT núm. núm. 15, de 22-1-2018 i al
Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament des de la mateixa data.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte en base a criteris de valoració objectius i subjectius d’acord amb el que
disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre i els plecs de clàusules que regulen aquesta
contractació.
Atès que en data 12-4-2018 (RE2849) el licitador proposat adjudicatari ha aportat la
documentació requerida per la Junta de Govern local de data 28-3-2018 i, addicionalment
allò referit al compliment de la limitació que estableix l’apartat 7è de l’article 80 de la Llei
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27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives, i al desenvolupament de l’activitat en el territori
de diverses comunitats autònomes.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 26-4-2018.
Vista la DI de fiscalització inicial 2017-680 de 13-11-17, i l’informe complementari de la
prefectura del servei de data 15-11-17.
Vist l’informe de Fiscalització amb objeccions no suspensives núm. 12-2017-713, de data
21-11-17 de la Intervenció municipal, i l’informe complementari de la prefectura del servei
de data 22-11-17 que manifesta la seva conformitat amb les objeccions manifestades i
que s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Vista la diligència/ informe d’Intervenció 2018-206, emesa per la Intervenció Municipal en
de 8 de març de 2018 i vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 12
de març de 2018 pel qual es complimenten les observacions resultants de la revisió
continguda en l’esmentada diligència/informe d’Intervenció.
Vist l’informe de fiscalització 12-2018-459, de data 7 de maig de 2018, amb objeccions no
suspensives i vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 7 de maig
de 2018 que manifesta la seva conformitat amb les objeccions manifestades 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.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
allò que estableix l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del TRLCSP, 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 tramitació d’aquest acord amb caràcter urgent per tal de disposar
dels serveis adjudicats amb compliment del termini d’inici de la temporada d’estiu.
SEGON. Acceptar la documentació aportada per PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA
MADRILEÑA. (CIF: F-78834603) justificativa de trobar-se al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’haver constituït la garantia definitiva de
9.312,50 euros mitjançant carta de pagament de data 26-4-2019 amb número operació
201800011064 (tipus operació OCV-CV) i l’altra documentació requerida de la clàusula
15 del plec de clàusules administratives i d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
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TERCER. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA
MADRILEÑA. (CIF: F-78834603) la contractació dels serveis de prevenció d’accidents,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi -temporades d’estiu 2018 i
2019 - (Exp. Gov. 766/17), per un import d’adjudicació de 186.250 euros de pressupost
net, als quals s’addicionaran 39.112,50 euros en concepte d’IVA (21%), que fan un total
de 225.362,50 euros (l’IVA inclòs), amb la inclusió sense cost addicional per a
l’Ajuntament de Vila-seca de les millores formulades i valorades en la seva proposició de
data 02-02-2018 (RE750) següents [a) incorporació de desfibril·ladors automàtics, b)
aportació embarcació salvament marítim operativa ancoratge Port Tarragona, c)
Ampliació diària servei temporada baixa, d) Ampliació horari prestació servei temporada
alta, i e) ampliació 1 socorrista aquàtic jornada completa agost de cada any, en l’aplicació
de la clàusula 11ª del PCA]. A càrrec de la partida 2018-51001.17210.22701 del vigent
pressupost.
Desglossament per anualitats:
Anualitats

Aplicació Pressupostària

2018

Total
dies
naturals

108

Repercussió econòmica 93.125
euros (sense Iva)

2019

Total
dies
naturals

108

Repercussió econòmica 93.125
euros (sense Iva)

Orgànica
Funcional
Econòmica
Orgànica
Funcional
Econòmica

51001
17210
22701
51001
17210
22701

Com que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, el seu finançament se
subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal. Així l’Ajuntament s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els pressupost 2019 en quantitat suficient d'acord amb el que
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, segons Informe de fiscalització inicial 2017-591,de 19-102017. Sense adoptar l’acord d’aprovació de la despesa fins a l’aprovació definitiva del
pressupost corresponent”.
QUART. Requerir a l’adjudicatària perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu. Prèviament a l’inici de la prestació, l’adjudicatari
haurà d’haver abonat les despeses de publicació referents als anuncis de licitació i
d’adjudicació al BOPT.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament.
SISÈ. Notificar-ho a la Intervenció municipal i a l’empresa adjudicatària. Així mateix, per al
seu coneixement, a l’empresa licitadora Servitur Salvament, SL, als efectes de la
interposició de recurs especial en matèria contractual de data 21-3-2018 (RE2259).
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6è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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