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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

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 21 DE
MAIG DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 21 de maig de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS I ACCEPTACIÓ DE L’INGRÈS A
COMPTE EN CONCEPTE DE LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DEL PRIMER TRIMESTRE
DE 2018.
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Vistes les declaracions d’ingressos presentades per ENDESA (R. E. Núm. 3533-3534-35353640 de 07-05-2018 i 10-05-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
bruts corresponents al primer trimestre de 2018, per a realitzar el càlcul de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic d’empreses subministradores de serveis públics i
amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de l’esmentada
taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació d’electricitat/gas en el
terme municipal.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 27-04-2018 i 30-04-2018, les
empreses elèctriques del grup ENDESA van ingressar 95.116,30€, 40.166,28€ i 3.942,27€
respectivament, corresponents al primer trimestre de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-05-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-548 de la Intervenció General de data 21-052018.
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 les liquidacions que s’indiquen a continuació, pels imports i els subjectes
passius indicats, corresponents per la taxa per aprofitament especial del domini públic local
del primer trimestre de 2018, com a empreses subministradores de serveis públics:
SUBJECTE PASSIU
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA
SL
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA XXI S.L.
TOTAL

NIF
B-82846817

LIQUIDACIÓ
802794

A-81946077
B-82846825

802791
802792

IMPORT
40.166,28€
95.116,30€
3.942,27€
139.224,85 €
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SEGON.- Acceptar l’ingrés a compte efectuat per les empreses a dalt esmentades a la
partida 20201.93100.33200 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i als interessats.

2.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’IMPORT DE L’ICIO I LA FIANÇA
CORRESPONENT A UNA LLICÈNCIA D’OBRES.
Vista la sol·licitud presentada per LIDL SUPERMERCADOS SAU amb NIF A60195278 (R.
E. Núm. 6360, de 28-8-2017), on demana la devolució de l’import de la llicència d’obres i de
la fiança per les obres de reforma interior d’un local comercial ubicat al Raval de la Mar s/n
de Vila-seca, degut que les obres no s’han realitzat.
D’acord amb l’article 5 de la ordenança fiscal núm.3 de l’ impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, que estableix que: “b) Quan l'interessat desisteixi d'aquestes, la devolució
pujarà als percentatges següents : El 75 per cent si desisteix amb posterioritat a la concessió de la
llicència, sempre dins del període de vigència d’aquesta.”

Atès que s’ha comprovat que en data 1-02-2017, LIDL SUPERMERCADOS SAU, va pagar
6.969,60€ en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 1.742,40€ en
concepte de taxa per llicències urbanístiques i 1.742,40€ de fiança per la llicència d’obres
número 134/17.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal de 7-02-2018, on fa constar que les obres a dalt
indicades i vinculades a la llicència número 134/17, no s’han realitzat.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11-04-2018.
Vist l’informe de fiscalització amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-464 de la
Intervenció General de data 07-05-2018.
Vist l’informe complementari emès pel Gestor del Servei en data 17-05-2018 en que es
recondueixen les gestions pendents.
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.- Retornar l’import de 6.969,60€ a LIDL SUPERMERCADOS SAU amb NIF
A60195278 desglossat com segueix:
a) 5.227,20€, en concepte d’ICIO, a càrrec de la partida 30601.15100.29000.
b) 1.742,40€, en concepte de Fiança.
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SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a la Tresoreria municipal
i a l’interessat.

2.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS D’UNA
AUTOLIQUIDACIÓ DE CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S.D.H., (Registre d’entrada 8218, de data
21/11/2017) en la que demana la devolució d’ingressos indeguts de la liquidació de la
concessió dels drets funeraris per l’adquisició nínxol, donat que el va comprar per un error
de l’empresa dels serveis funeraris.
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, es comprova que en data
01/11/2017 se satisfà l’Autoliquidació núm. 801701, per import de 200 € de taxa del nínxol
núm. 484 de 2a classe, fila 3a. Bloc D.
Vist l’informe emès al respecte pel Negociat de cementiri, de 06/02/2018 on s’indica que
pel que fa a la sol·licitud de compra del nínxol esmentat, que es va tractar d’un error de
l’empresa dels serveis funeraris, i que aquest nínxol no estava disponible.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 03-05-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-534 de la Intervenció General de data 17-052018.
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.- Anul·lar l’autoliquidació núm. 801701, de la taxa per la concessió de drets
funeraris, per import de 200€, a nom de la Sra. S. D. H.
SEGON.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de la Sra. SILVIA DELGADO
HERNANDEZ,
per
import
total
de
204,15€
(operació:
ADO_201800013266/opdcer_201800013267) desglossats de la següent manera:
a) 200€ d’import principal, a càrrec de la partida 50501.16400.55100 del pressupost
d’ingressos.
b) 4,15€ d’interessos de demora, a càrrec de la partida 20201.93100.35200.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a la Tresoreria municipal
i a la Sra. S. D. H.
2.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.
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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 han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23/05/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-560 emès per la Intervenció General de data
23/05/2018.
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 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-20180000368), per import de 199.645,00€ (IVA inclòs), així com el seu
pagament. Aquesta relació inclou factures corresponents a despesa menor per import de
34.113,24€ (IVA inclòs) relacionades a l’Annex 2 incorporat a l’expedient.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS
DE SEGUIMENT DE NOTÍCIES, MONITORITZACIÓ I EDICIÓ DELS RECULLS DE
PREMSA DE L’AJUNTAMENT.
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Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 12 de
febrer de 2018, per la contractació dels serveis de seguiment de noticies, monitorització i
edició dels reculls de premsa de l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant procediment obert
no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, 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 per procediment obert i ordinari, en base al preu més baix com a únic criteri de
valoració, d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, 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, normativa aplicable d’acord amb la
disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 3 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-529 de data 16
de maig de 2018 emès per la Intervenció general.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 22 de maig 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.
Vist que per part de l’empresa EPRENSA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y
ANALISIS DE PRENSA, SL, amb NIF núm. B85837078 ha presentat la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa EPRENSA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y
ANALISIS DE PRENSA, SL, amb NIF núm. B85837078, el contracte dels serveis de
seguiment de noticies, monitorització i edició dels reculls de premsa de l’Ajuntament de
Vila-seca, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb
tramitació ordinària, essent el preu més baix com a únic criteri de valoració, d’acord amb
la proposta presentada pel preu anual de 3.350,00 € (sense IVA), 703,50 en concepte
d’IVA que fan un total de 4.053,50 € (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 Fase D; Operació: D 201800013229.
L’import de l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària prevista per a l’any 2018: és
de 2.364,54 € (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 1.688,96 € (IVA
inclòs).
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització se subordina, amb condició suspensiva, al crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. L’Ajuntament de Vila-seca s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els seus pressupostos 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, per atendre les obligacions que es derivin
d’aquest contracte en l’exercici corresponent.
SEGON.- Acceptar 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 total de 502,50 €, 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 dels serveis de seguiment de noticies, monitorització i edició dels reculls de
premsa de l’Ajuntament de Vila-seca, corresponent a la liquidació tributària núm. 802453,
per un import de 225,72 €.
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.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE CABINES SANITÀRIES MÒBILS
PER A LA PLATJA I MERCAT DE LA PINEDA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 15 de
gener de 2018, per la contractació del subministrament, en règim de lloguer de cabines
sanitàries mòbils per a la platja i Mercat de la Pineda, mitjançant procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de
criteris d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i ordinari, en base a una pluralitat de criteris
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d’adjudicació, d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, 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, normativa aplicable d’acord amb la
disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 3 de maig de 2018.
Vist l’informe de fiscalització desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018510 de la Intervenció General de data 14 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 17 de maig de 2018 que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Vist que per part de l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA, ha presentat 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 Regidorai de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA amb NIF núm. A62518121, el
contracte del subministrament, en règim de lloguer de cabines sanitàries mòbils per a la
platja i Mercat de la Pineda, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació,
d’acord amb la proposta presentada pel preu anual de 21.200,00 € (sense IVA), i una
durada de 3 anys + 1 any prorrogable, a càrrec de l’aplicació pressupostària, Fase D.
Relació 201800000348, detallades en els següents quadres:
ANY 2018
PRESSUPOST DEL SERVEI
Lloguer mobiliari platges

PARTIDA PRESS.
50401-17210-20500

BASE .-Eur
16.518,33

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

3.468,85 19.987,18

50401-43130-20500
Lloguer mobiliari mercats ambulants

4.681,67

TOTAL

21.200,00

983,15

5.664,82

4.452,00 25.652,00

ANY 2019
PRESSUPOST DEL SERVEI
Lloguer mobiliari platges

PARTIDA PRESS.
50401-17210-20500

BASE .-Eur
16.518,33

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

3.468,85 19.987,18
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50401-43130-20500
Lloguer mobiliari mercats ambulants

4.681,67

TOTAL

21.200,00

983,15

5.664,82

4.452,00 25.652,00

ANY 2020
PRESSUPOST DEL SERVEI
Lloguer mobiliari platges

PARTIDA PRESS.
50401-17210-20500

BASE .-Eur
16.518,33

IVA 21% .-Eur

TOTAL.Eur

3.468,85 19.987,18

50401-43130-20500
Lloguer mobiliari mercats ambulants
TOTAL

4.681,67
21.200,00

983,15

5.664,82

4.452,00 25.652,00

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització se subordina, amb condició suspensiva, al crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. L’Ajuntament de Vila-seca s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els seus pressupostos 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, per atendre les obligacions que es derivin
d’aquest contracte en l’exercici corresponent.
SEGON.- Acceptar 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 total de 3.180,00 €, 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 del subministrament, en règim de lloguer de cabines sanitàries mòbils per a la
platja i Mercat de la Pineda, corresponent a la liquidació tributària núm. 802435, per un
import de 138,90 €.
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.
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4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDAR LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA SUBVENCIÓ DESTINADA A ACTUACIONS DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA DE
L’ANY 2017.
Vistes les bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de protecció de
la salut pública per la gestió d’espècies plaga publicades al BOPT número 85 de 5 de
maig de 2017 i la convocatòria de data 19 de maig de 2017, publicada al BOPT número
102.
En data 26 de juny de 2017 la Junta de Govern Local acorda acollir-se a la subvenció per
actuacions de protecció de la salut pública per la gestió d’espècies plaga any 2017.
En data 17 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona
acorda concedir 4.038,88 Euros a l’Ajuntament de Vila-seca per les actuacions de
protecció de la salut pública per la gestió d’espècies plaga, convocatòria 2017
En data 12 de març de 2018 es presenta a la Diputació de Tarragona la justificació de la
subvenció esmentada amb la següent relació de despeses i ingressos:
- Relació de Despeses-platges:
Data
de Númer Data
Proveïdor
reconeixemen o
de factura
t /obligació de factura
pagament
13/04/2017
8.539
1er trim. SAHICASA,
2017
SA

NIF

Descripció
Cost total
breu de la (iva inclòs)
despesa

A43651363

Control
i
prevenció
plagues
rossegador
s i insectes
Control i
prevenció
plagues
rossegador
s i insectes
Control i
prevenció
plagues
rossegador
s i insectes
Control i
prevenció
plagues
rossegador
s i insectes

17/07/2017

9.139

2on r
trim.
2017

SAHICASA,
SA

A43651363

16/10/2017

9.671

3er trim.
2017

SAHICASA,
SA

A43651363

29/12/2017

10.294

4rt trim.
2017

SAHICASA,
SA

A43651363

TOTAL

1.815,00€

1.815,00€

1.815,00€

1.815,00€

7.260,00 €

10

-

Relació d’ingressos-platges

Línia
plagues

Import concedit
4.038,88 Euros

% concedit
95,00%

Certificat del finançament:
Detall d’ingressos del servei
Subvenció Diputació plagues: 4.038,88
Euros
Recursos propis: 3.221,12Euros

Detall de despeses del servei
Despeses en béns corrents i serveis:
7.260,00 Euros

Total ingressos: 7.260,00 Euros

Total despeses : 7.260,00Euros

Vist l’informe amb objeccions no suspensives desfavorable número 12-2018-530 emès
per la Intervenció General en data 16 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 21 de maig de 2018 que
manifesta la conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que s’ha
procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Vist l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP) referent a la convalidació dels
actes administratius.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Convalidar la justificació de la subvenció per actuacions de protecció de la
salut pública per la gestió d’espècies plaga presentada a la Diputació de Tarragona el 12
de març de 2018 amb la relació de despeses-ingressos i el certificat de finançament que
consten als antecedents de fet.
SEGON: Notificar aquest acord al Departament d’Intervenció i a la Diputació de
Tarragona.
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4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDAR LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA SUBVENCIÓ DESTINADA A ACTUACIONS DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, PER A LA SEGURETAT A ZONES DE BANY
(PLATGES I PISCINES) ANY 2017.
Vistes les bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de protecció de
la salut pública per la seguretat a les zones de bany publicades al BOPT número 86 de 5
de maig de 2017 i la convocatòria de data 19 de maig de 2017, publicada al BOPT
número 102.
En data 26 de juny de 2017 la Junta de Govern Local acorda acollir-se a la subvenció per
actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany any
2017.
En data 3 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona
acorda concedir 19.150,00 Euros a l’Ajuntament de Vila-seca per les actuacions de
protecció de la salut pública per a la seguretat a les zones de bany, convocatòria 2017
En data 12 de març de 2018 es presenta a la Diputació de Tarragona la justificació de la
subvenció esmentada amb la següent relació de despeses i ingressos:
-

Relació de Despeses-platges:

Data
de
reconeixement
/obligació de
pagament
10/07/2017

Número Data
de
factura
factura
431712017-0

02/08/2017

431712017-0

08/09/2017

431712017-0

10/10/2017

431712017-1

Proveïdor NIF

30/06/2017 CREU
ROJA
VILASECA
02/08/2017 CREU
ROJA
VILASECA
08/09/2017 CREU
ROJA
VILASECA
10/10/2017 CREU
ROJA
VILASECA
TOTAL

Descripció Cost total
breu de la (iva inclòs)
despesa

Q2866001G Serveis
preventius
platgesjuny 2017
Q2866001G Serveis
preventius
platgesjuliol 2017
Q2866001G Serveis
preventius
platgesagost
2017
Q2866001G Serveis
preventius
platgessetembre
2017

30.250,00
€

30.250,00
€

30.250,00
€

30.250,00
€

121.000,00

12

Euros

-

Relació d’ingressos-platges

:
Línia
Platges

Import concedit
19.150,00 Euros

% concedit
95,00%

Certificat del finançament:
Detall d’ingressos del servei
Subvenció Diputació platges: 19.150
Euros
Recursos propis: 101.850,00 Euros
Total ingressos: 121.000,00 Euros

Detall de despeses del servei
Despeses en béns corrents i serveis:
121.000,00 Euros
Total despeses : 121.000,00 Euros

Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-528 emès per la Intervenció General en data 15
de maig de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 21 de maig que mostra la
seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i vist que les
mateixes han estat complimentades 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
Vist l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP) referent a la convalidació dels
actes administratius.
A la vista de tot el que antecedeix, 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.- Convalidar la justificació de la subvenció per actuacions de protecció de la
salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines) presentada a la
Diputació de Tarragona el 12 de març de 2018 amb la relació de despeses-ingressos i el
certificat de finançament que consten als antecedents de fet.
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SEGON: Notificar aquest acord al Departament d’Intervenció i a la Diputació de
Tarragona.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS PER A
LA SENYALITZACIÓ D’ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES.
A) SENYALITZACIÓ D’ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES (GUAL) AL C/ DE
SANTIAGO RUSIÑOL, NÚM. 6 BAIXOS, DE VILA-SECA, A VIMONT’S
MULTISERVICIOS S.L.U.
Vist l’escrit presentat pel Sr. V. M. T. S., en representació de VIMONT’S
MULTISERVICIOS S.L.U. amb NIF B55703243, sol·licitant llicència municipal per a la
senyalització d’entrada i sortida de vehicles (guals) al carrer de Santiago Rusiñol, núm. 6
baixos, de Vila-seca.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 08/03/2018, de
l’arquitecte municipal de data 21/03/2018 i de la prefectura de servei de data 17/04/2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-538 emès per
la Intervenció General en data 18 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 21 de maig 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.
Vistos els FONAMENTS DE DRET.

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 delegades 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 l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a VIMONT’S MULTISERVICIOS S.L.U. amb NIF B55703243, llicència
municipal per a la senyalització d’entrada i sortida de vehicles (guals) de quatre metres,
per entrada i sortida de dos vehicles, al carrer de Santiago Rusiñol, núm. 6 baixos, de
Vila-seca.
SEGON. Donar conformitat i acceptar l’autoliquidació presentada i ingressada per un
import de 89,60.-€, amb núm. 802.483, d’acord amb allò que disposen les vigents
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Ordenances Fiscals Municipals, a l’aplicació pressupostària 50202.13300.33100 del
Pressupost d’Ingressos.
TERCER. Establir, sobre la llicència, les condicions que figuren en l’expedient.
QUART. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.

B) SENYALITZACIÓ D’ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES (GUAL) AL C/ DEL MAS
CALVÓ, NÚM. 62, DE VILA-SECA, A A. B.L.M.
Vist l’escrit presentat per A. B. L. M., sol·licitant llicència municipal per a la senyalització
d’entrada i sortida de vehicles (guals) al carrer del Mas Calvó, núm. 62, de Vila-seca.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 17/04/2018, de
l’arquitecte municipal de data 08/05/2018 i de la prefectura de servei de data 09/05/2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-537 emès per
la Intervenció General en data 18 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 21 de maig 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.
Vistos els FONAMENTS DE DRET.
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 delegades 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 l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a A. B. L. M., llicència municipal per a la senyalització d’entrada i
sortida de vehicles (guals) de tres metres, per entrada i sortida de dos vehicles, al carrer
del Mas Calvó, núm. 62, de Vila-seca.
SEGON. Donar conformitat i acceptar l’autoliquidació presentada i ingressada per un
import de 74,70.-€, amb núm. 802.515, d’acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals, a l’aplicació pressupostària 50202.13300.33100 del
Pressupost d’Ingressos.
TERCER. Establir, sobre la llicència, les condicions que figuren en l’expedient.
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QUART. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017.
Atès que a finals de març de 2018 i després de diferents reunions al respecte, es tramet
a l’Ajuntament de Vila-seca una proposta d’aprovació de l’acord de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació Tarragona 2017 que ha de regular i concretar el
contingut d’aquesta col·laboració, en el marc del desenvolupament del XVIII Jocs del
Mediterrani que es celebraran del 22 de juny a l’1 de juliol de 2018 i en el qual el municipi
de Vila-seca serà seu de les disciplines de Lluita i de Ciclisme.
Atès que en data 25 d’abril de 2018 l’Alcalde President dicta Providència d’inici
d’expedient i encomana un informe jurídic relatiu al contingut d’aquesta proposta d’acord.
Vist l’informe jurídic emès en data 25 d’abril de 2018 i la memòria justificativa de la
necessitat i oportunitat que preveu l’art. 50 de la Llei 40/2015, de la mateixa data.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 25 d’abril de 2018.
Vist la diligència desfavorable núm. 2018-491 emesa per la Intervenció General en data
11 de maig.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 17 de maig de 2018
resolent les incidències manifestades per la intervenció.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Per tot l’exposat, i vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació
Tarragona 2017 que regula i concreta el contingut d’aquesta col·laboració, en el marc del
desenvolupament del XVIII Jocs del Mediterrani que es celebraran del 22 de juny a l’1 de
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juliol de 2018 i en el qual el municipi de Vila-seca serà seu de les disciplines de Lluita i
Ciclisme.
SEGON. Delegar en l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Vila-seca la facultat de signar
l’Acord i tots aquells documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE LES TARIFES
DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPALS, CURS 2017-2018. NOVES SOL.LICITUDS DE
BONIFICACIÓ.
Vista la sol·licitud presentada per la senyora R. F. C. F. per a bonificar les quotes de la
llar d’infants municipal Les Vimeteres.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 3, tarifes i
bonificacions
Vist l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques en què es determina que pugui ser validat l’acte
administratiu mitjançant l’òrgan competent.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de l’àrea de data 26 d’abril de 2018.
Vist l’informe favorable amb objeccions no suspensives desfavorables núm. 12-2018-521
de data 15 de maig de 2018 emès per la Intervenció General.
Vist l’informe complementari del servei data 23 de maig 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 de l’Alcaldia de 22 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES
PRIMER. Aprovar la següent sol·licitud per obtenir bonificacions en l’escolarització de la
seva filla a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el curs escolar 2017-2018
(maig a agost de 2018).
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L’empresa adjudicatària de la gestió de la llar d’infants municipal Les Vimeteres és la UTE
S. G., M. R. I S. P.
Infant: P. S. C.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Acolliment 2 hores, 65 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 13 €/mes
Aportació família, 52 €/mes
Total mensual bonificació:98 €
SEGON. Validar la despesa de les bonificacions, d’acord amb l’article 52 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, a favor de la concessionària de la gestió del servei de la llar d’infants municipal
Les Vimeteres, per un import de euros per al període de maig a agost de 2018.
98 euros mensuals x 4 mesos (de maig a agost de 2018) =392 euros

La bonificació de les mensualitats vençudes i pagades que es proposa validar són a favor
de l’adjudicatari de la gestió de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, que és la UTE
S. G., M. R. I S. P.

L’aprovació de la despesa de 392 euros s’efectua a càrrec de la partida 40101 32300
22799 del vigent pressupost municipal (operació 201800013049).
Les dades del tercer a favor del qual s’aprova la despesa és la UTE S. G., M. R. I S. P.
TERCER. Notificar aquest acord a la UTE S. G., M. R. I S. P., adjudicatària de la gestió
de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a les persones interessades i a la Intervenció
Municipal de Fons.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’OBERTURA DE LA SEGONA AULA DE NADONS DE
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
Per acord de Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2017, es va adjudicar la gestió en
règim de concessió de la Llar d’Infants Municipal Les Vimeteres.
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L’import d’adjudicació per les sis aules obertes és de 128.160,00 € (sense IVA) per curs
escolar. Això és un import mensual de 10.680 €.
Un cop feta la matriculació a la llar d’infants es van obrir quatre aules a partir del
començament del contracte, que va ser l’1 de setembre de 2017. Aquestes aules van
ser: dues d’1-2 anys i dues de 2-3 anys. Per tant, l’import mensual real ha estat el de
7.120 €, ajustat a les necessitats reals de la llar d’infants. Tot això d’acord amb el que
estableix l’article 6 del plec de clàusules administratives que regeix la contractació de la
gestió del servei de la Llar d’Infants municipal Les Vimeteres de Vila-seca: En el cas que
no hi hagi matrícula suficient per obrir alguna de les aules, el preu del servei s’ajustarà al
nombre d’aules realment obertes. Es requereix un nombre mínim de 4 alumnes per obrir
una aula.
En data 27 de febrer la UTE S. G., M. R. i S. P., justifiquen que tenen matrícula suficient
(superior a 4 alumnes) per obrir una de les aules de nadons que no estaven en
funcionament. Sol·liciten aquesta obertura a partir del mes de març.
Per acord de Junta de Govern Local de 30 d’abril de 2018, s’aprova l’obertura de l’aula de
nadons de la Llar d’Infants Municipal Les Vimeteres. L’import mensual previst a partir de
març fins a l’agost de 2018 és de 8.900 euros pel funcionament de 5 de les 6 aules de la
llar d’infants.
En data de 23 d’abril de 2018 la UTE Sònia Garcia, Montse Rovira i Sandra Plaza, NIF
U55712558, justifiquen que tenen matrícula suficient (superior a 4 alumnes) per obrir la
segona aula de nadons que no estaven en funcionament. La primera aula de nadons ja té
8 alumnes matriculats i la segona aula de nadons té 5 preinscripcions.
Consegüentment, si l’import per aula són 1.780 euros mensuals, per als mesos de maig,
juny, juliol i agost tenim les sis aules obertes. Per tant l’increment són 1.780 € x 4 mesos=
7.120 euros (per una aula més en funcionament durant 4 mesos)
Al setembre de 2018 començarà el curs escolar 2018-2019 i per tant, la UTE S. G., M. R.
i S. P. hauran de justificar el nombre d’aules en funció de la matrícula del curs.
A partir del mes de maig de 2018 la quantitat mensual és de 10.680 euros (les 6 aules
obertes)
La quantitat anual de 2018 és:
Gener i febrer 14.240 euros (7.120 euros x 2 mesos). 4 aules obertes.
Març i abril 17.800 euros (8.900 euros x 2 mesos). 5 aules obertes.
De maig a agost de 2018 42.720 euros (10.680 euros x 4 mesos). 6 aules obertes.
De setembre a desembre de 2018 28.480 euros (7.120 euros x 4 mesos). 4 aules
obertes.
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Vist l’informe favorable amb objeccions no suspensives desfavorables núm. 12-2018-513
de data 14 de maig de 2018 emès per la Intervenció General.
Vist l’informe complementari del servei data 17 de maig 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. Autoritzar l’obertura de la segona aula de nadons de 4 mesos a 1 any de la
Llar d’Infants Municipal Les Vimeteres per acreditació de nombre suficient d’inscripcions.
SEGON. Validar l’obertura de la segona aula de nadons de 4 mesos a 1 any de la Llar
d’Infants Municipal Les Vimeteres amb efectes a partir de l’1 de maig de 2018 d’acord
amb l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
TERCER. Aprovar l’actualització del preu del servei per funcionament de la llar d’infants
en funció de les 6 aules obertes, de la següent manera:
Preu d’una aula mensual: 1.780 €
Gener i febrer de 2018 estaven en funcionament 4 aules= 14.240 €
De març a abril de 2018 estaven en funcionament 5 aules = 17.800 €
De maig a agost de 2018 es preveu el funcionament de les 6 aules =42.720 euros.
L’increment és de 7.120 euros de maig a agost de 2018 per una aula més en
funcionament.
De setembre a desembre de 2018 (curs 2018-2019), el nombre d’aules es justificarà amb
la matrícula prèvia del curs però la previsió és de 4 aules = 28.480 €
Despesa total prevista per a l’any 2018 és de 103.240 €.
La despesa s’imputarà a càrrec de la partida 40101 32300 22799 del vigent pressupost
municipal.
QUART. Notificar aquest acord a la concessionària del servei, UTE S. G., M. R. i S. P., i a
la Intervenció Municipal de Fons.
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6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següents assumptes:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIO DELS SERVEIS BANCARIS AMB
CAIXABANK SA, MITJANÇANT EL PAGAMENT D’UN FORFAIT ANUAL.
Atès que el dia 2 de febrer de 2018 va vèncer el contracte de serveis bancaris que existia
amb la entitat financera CAIXABANK SA amb NIF A08663619 mitjançant el sistema de
forfait.
Donat que l’Ajuntament de Vila-seca continua mantenint oberts els comptes operatius i
restringits de recaptació amb la citada entitat, motiu pel qual continuen sent necessaris
els serveis relacionats amb aquets comptes que queden recollits a l’apartat “serveis
inclosos” del contracte presentat per CAIXABANK SA pels quals s’estableix un preu
tancat (forfait) de 250€ anuals a pagar en 2 fraccions semestrals.
Els serveis recollits al contracte pels quals es cobrarà el forfait són els següents:
-

Transferència urgent via Banc d’Espanya
Transferències nacionals
Transferència nacional en efectiu
Transferència nacional múltiple
Abonaments múltiples-nòmines
Recepció transferència nacional estàndard
Recepció de transferències nacionals amb canvi de dipòsit d’abonament
Traspàs
Traspassos múltiples
Administració dipòsit
Manteniment dipòsit
Extracte periòdic no estàndard (dipòsits a la vista)
Extracte addicional (dipòsits a la vista)

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11-05-2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-550 de la Intervenció General de data 21-052018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 23-05-2018 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,
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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 al Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Validar i signar el contracte de forfait pels serveis bancaris oferts per
CAIXABANK SA per import de 250€ anuals a pagar en dos fraccions semestrals, a càrrec
de la partida 20201.193100.35900 de despeses per comissions bancàries.
SEGON: Notificar aquest acord a CAIXABANK SA, a la Intervenció de fons municipal i a
la Tresoreria als efectes oportuns.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL
PER L’ANY 2018, AMB LA CONTRACTACIÓ DE 30 PERSONES ATURADES I DOS
ENCARREGATS.

Des de l’any 2012, l’Ajuntament de Vila-seca ha posat en marxa diversos Plans
d’Ocupació Municipal dirigits a persones aturades amb especials dificultats d’ocupació
amb la finalitat de donar cobertura a un sector de la població més castigat per la crisi.
Les circumstàncies socials i econòmiques continuen subsistint per la qual cosa es
considera convenient convocar un nou Pla d’Ocupació Municipal dedicat al manteniment i
conservació d’equipaments i espais públics i de les zones verdes del municipi, treballs de
manteniment de la via pública i altres treballs de conservació i reparació de mobiliari urbà
i d’instal·lacions i edificis municipals, per l’any 2018.
El desenvolupament del Pla d’Ocupació Municipal 2018 comportarà la contractació
temporal de 30 persones, la durada del contracte serà de 6 mesos amb una jornada
laboral del 70% . Així mateix, es contractaran dos encarregats durant un període de 6
mesos amb una jornada laboral del 80% perquè duguin a terme les tasques de
coordinació dels diferents grups i actuacions.
El Pla incorpora una primera acció formativa en Competències Clau (habilitats personals,
habilitats socials i recerca activa de feina) i TPC (Tarja Professional per a la Construcció),
amb un total de 40 hores, obligatòria pels treballadors.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 22 de març de 2018.
Vist l’informe del gestor del servei amb data 22 de març de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-426 emès per la Intervenció General en data 27
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
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització d’un Pla d’Ocupació Municipal per l’any 2018, amb la
finalitat de donar formació i ocupació a 30 persones aturades, que no rebin cap prestació
econòmica o subsidi superior a 450€ i la contractació de dos encarregats.
SEGON.- Aprovar la realització d’un Pla d’Ocupació Municipal 2018 per un import de
260.111.76€ per la contractació temporal de 30 peons i 2 encarregats/des.
TERCER.- Aprovar la despesa total de 260.111,76€ que inclou una despesa de
239.061,60€ per la contractació temporal de 30 persones, amb un contracte de 6 mesos i
una jornada laboral del 70%, i 21.050,16€ per la contractació de dos encarregats.
QUART.-. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció Municipal i al SOCE.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ADMINISTRACIÓ DE
SISTEMES I EL SUPORT HELP DESK ALS USUARIS DE LA XARXA DE
L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local va aprovar en sessió de 19-02-2018 l’expedient de contractació i
els PCA i PPT per a la contractació dels serveis d’administració d sistemes i el suport als
usuaris (Help Desk) de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Vila-seca, per l’ any
juny/2018 a maig/2020 (Exp 37/2018), per procediment obert, en règim de tramitació
ordinària no subjecte a tramitació harmonitzada. Així mateix es va aprovar la convocatòria
de licitació.
La difusió pública es va efectuar en anunci en el BOPT número 38 de 22-2-2018 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 d’acord amb el que disposen el RD
3/2011, de 14 de novembre i els plecs de clàusules que regulen aquesta licitació.
Atès que en data 15-05-2018 el licitador proposat adjudicatari ha aportat la documentació
requerida per la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de maig de 2018
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Vist l’informe desfavorable número 12-2018-578 emès per la Intervenció General en data
28/05/2018.
Vist l’informe complementari resolvent incidències de l’informe d’intervenció 12-2018-578.
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 de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, i les
seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text Refós de la Llei Municipal 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 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 el proper mes de juny.
SEGON.-Acceptar la documentació aportada per ICOT, SA (A43132422) justificativa de
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’haver
constituït la garantia definitiva per import de 7.559,35 Euros mitjançant carta de pagament
amb número 201800004629 de data 15/05/2018 amb número d’operació 201800013050 i
l’altra documentació requerida de la clàusula 15 ena del plec de clàusules administratives i
d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.-Declarar vàlida la licitació i adjudicar a
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
TARRAGONA, SA amb NIF A43132422, la contractació del servei d’administració de
sistemes i el suport als usuaris (Help desk) de la xarxa informàtica de l’Ajuntament per un
import d’adjudicació de 151.199,00 Euros de pressupost net, als quals s’addicionaran en
concepte d’iva (21%) 31.751,84 que fan un total de 182.950,79 Euros , a càrrec de la partida
2018-20601-9200-21600 del pressupost municipal vigent.
Desglossament per anualitats

Import
adjudicació
s/iva
Any 2018 (juny 2018- 44.099,71€
desembre 2018)

Import Iva

Total + IVA

Operació
comptable

9.260,94€

53.360,65 €

D 14332

Any
2019
(gener- 75.599,50 €
desembre 2019

15.875,90€

91475,40 €

DFUT1
14333

Any 2020 (gener-maig 31.499,79 €
2020)

6.614,96 €

38114,75 €

DFUT2
14334
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TOTAL

151.199,00 € 31.751,79 €

182.950,79 €

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 el pressupost de l’any 2019 i 2020 en quantitat suficient d’acord amb el que
estableix l’article 174 del TRLHL , aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
QUART.- Requerir a l’adjudicatària 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 en el 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 i la resta d’empreses
licitadores.
7è. 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,

el president,

Adolf Barceló Barceló

F. Xavier Farriol Roigés
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