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

DATA:
LLOC:
HORARI:

11 de juny de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.30 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari acctal.
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 4 DE
JUNY DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 4 de juny de 2018, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
D’OFICINA TÈCNICA D’ASSISTÈNCIA A LA IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA 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’una oficina tècnica d’assistència per la
implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Vila-seca, per l’any juny/2018 a
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juny/2021 (Exp 95/2018), 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.
En data 14 de març de 2018 l’únic licitador que es va presentar va constituir garantia
provisional per import de 5.850 Euros mitjançant carta de pagament amb número d’operació
201800006506.
Atès que en data 23-05-2018 el licitador proposat adjudicatari ha aportat la documentació
requerida per la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives número 12-2018-612 emès per
la Intervenció General en data 5 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari resolvent incidències de l’informe d’intervenció 12-2018-612.
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 d’Hisenda i Activitat Econòmica,
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 AGTIC CONSULTING, SL (B66766528)
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 9.000,00 Euros mitjançant IF
amb número d’operació 201800013520 de data 19/05/2018
amb Ref. Intervenció
20180013520 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
AGTIC CONSULTING amb NIF
B66766528, la contractació dels serveis d’una oficina tècnica d’assistència per la
implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Vila-seca des del 16/juny/2018 a
15/juny/2021 (Exp 95/2018) per un import d’adjudicació de 180.000,00 Euros de pressupost
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net, als quals s’addicionaran en concepte d’iva (21%) 37.800,00 que fan un total de
217.800,00 Euros, a càrrec de la partida 2018-20501-49100-22706 del pressupost municipal
vigent.
Desglossament per anualitats
Import
adjudicació
s/iva
Any 2018 (16-juny-2018 desembre 2018)
32.500,00 €
Any 2019 (gener-desembre
2019)
60.000,00 €
Any 2020 (gener-desembre
2020)
60.000,00 €
Any 2021 (gener –15 juny 2021)
27.500,00 €
TOTAL
180.000,00 €

Import Iva

Total
inclòs

IVA AD

6.825,00 €

39.325,00 €

12.600,00 €

72.600,00 €

12.600,00 €

72.600,00 €

5.775,00 €
37.800,00 €

33.275,00 €
217.800,00 €

D15190
DUFT1
15191
DUFT2
15192
DUFT3
15193

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 al 2021 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.- Procedir a la devolució de la garantia provisional per import de 5.850 Euros a
AGTIC CONSULTING, SL que va ser constituïda amb carta de pagament número
201800006506.
SISÈ.- 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.
SETÈ.- Notificar-ho a la Intervenció municipal i a l’empresa adjudicatària.

2.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CÀNON ANUAL CORRESPONENT A L’EXERCICI
2017, PER LA CONCESSIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE PER L’EXPLOTACIÓ D’UN
CENTRE D’OCI FAMILIAR, A PORT HALLEY, SL.
Atès que per acord Plenari de 24-02-2006 es va atorgar la concessió del dret de
superfície, per a la construcció i explotació d’un centre d’oci familiar a l’Av. Pere Molas, de
Vila-seca (Olzina Center) a l’empresa PORT HALLEY SL amb NIF B61280319.
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D’acord amb la clàusula 5a del plec de clàusules administratives, el concessionari ha
d’abonar el cànon corresponent a l’exercici econòmic anterior, durant el mes de gener de
cada any, calculat amb la variació de l’IPC anual (en aquest cas l’1,1%, d’acord amb la
base de dades de l’Institut Nacional de Estadística).
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28-05-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-616 de la Intervenció General de data 04-062018.
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. 802066, corresponent al cànon anual de l’exercici de
2017, per import de 301.791,76€, operació: DR-201800014318 a l’aplicació
20201.93100.55000, a nom de PORT HALLEY SL.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a la Tresoreria i a PORT
HALLEY SL, junt amb les liquidacions corresponents.
2.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ ACCEPTACIÓ DE L’INGRÈS A
COMPTE EN CONCEPTE DE LA COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2018.
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 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Companyia Telefónica
Nacional de España.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 21-05-2018 Telefónica de
España S.A. ha ingressat l’import de 8.537,92 €, corresponent a l’entrega a compte del
primer trimestre de 2018 i d’acord amb les dades declarades per la Secretaría General de
Financiación Autonómica i Local.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 29-05-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-619 de la Intervenció General de data 04-062018.
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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 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. 802896 per l’import de 8.537,92€ , operació DR201800014355 corresponent al primer trimestre de 2018, a nom de TELEFONICA DE
ESPAÑA SA amb NIFA82018474.
SEGON.- Acceptar l’ingrés a compte efectuat per TELEFONICA DE ESPAÑA S.A, operació
I-201800014358 a l’aplicació pressupostària 20201.93100.33800.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a la Tresoreria i a
TELEFONICA DE ESPAÑA SA.
2.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de la Intervenció
municipal i atès que totes elles estan degudament conformades pel gestor del servei que
les 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 5/06/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-627 emès per la Intervenció General de data
5/06/2018.
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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 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 amb les corresponents certificacions de serveis
que conté la relació adjunta (referència OF-2018000406) per import de 100.821,21 € (IVA
inclòs), així com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures 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 6/06/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-633 emès per la Intervenció General de data
6/06/2018.
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:
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000411), per import de 29.851,37€ (IVA inclòs), així com el seu
pagament.
SEGON.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000412), corresponents a despesa menor, per import de 21.065,42€
(IVA inclòs), així com el seu pagament.
TERCER.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE JOCS INFANTILS EN DIFERENTS
INDRETS DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia en data 29 de desembre de 2017, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament i instal·lació de jocs infantils
en diferents indrets de Vila-seca, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, normativa aplicable en virtut de la disposició transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre i el plec de clàusules administratives i la
Memòria valorada que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda
pels licitadors la següent:

Nº OFERTA

EMPRESES
OFERTANTS

OFERTA ECONÒMICA
Import s/IVA

1

JUEGOS KOMPAN,SA

111.109,27

PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ MEM
PUNTUACIO
OFERTA
TOTAL PUNTS
AMPL. GARANT
TÈCNICA
ECONÒMICA
s/100 punts
s/40 punts
s/5 punts
s/55 punts
55,00
5,00
98,00
38,00

ANY 2018

PRESSUPOST DEL SERVEI
Pressupost participatiu jocs
infantils parc de la Riera
Mobiliari i jocs infantils Parc
dels Prats

PARTIDA PRESS.

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

50401-15320-63103

39.032,76

8.196,88

47.229,64

50401-15320-63100

72.076,51

15.136,07

87.212,58
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Vist que l’única oferta presentada a la licitació per part de l’empresa JUEGOS KOMPAN,
SA es va identificar com a desproporcionada o anormal, en aplicació dels criteris
establerts en la clàusula setzena del plec de clàusules administratives, aquest Ajuntament
de Vila-seca va efectuar requeriment per la Mesa de Contractació en data 6 d’abril de
2018, per tal que justifiqués la valoració de l’oferta presentada a la licitació i en data 12
d’abril de 2018 va presentar els corresponents documents justificatius i aclariments,
donant-se per vàlida la justificació aportada per JUEGOS KOMPAN, SA, d’acord amb
l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 30 d’abril de 2018, en el que
es proposa l’adjudicació del subministrament de referència a l’empresa JUEGOS
KOMPAN, SA.
Per altra banda, es conclou en l’esmentat informe que l’oferta presentada no pot ser
considerada anormal o desproporcionada, ja que el percentatge de baixa fou de 7,08% i
per tant inferior al 10% tal i com s’estableix a la clàusula 17 del plec de clàusules
administratives.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 de maig de 2018.
Vista la Diligència d’Intervenció núm. 2018-599 de data 30 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 1 de juny de 2018 i que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que
justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria
de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte l’única
oferta presentada i valorada en aquesta licitació, i que no ha estat declarada
desproporcionada o anormal, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovats al seu dia, per la contractació del subministrament i instal·lació de jocs
infantils en diferents indrets de Vila-seca, és la presentada per l’empresa JUEGOS
KOMPAN, SA amb NIF núm. A58178161, pel preu que es detalla a continuació:

Nº OFERTA

EMPRESES
OFERTANTS

OFERTA ECONÒMICA
Import s/IVA

1

JUEGOS KOMPAN,SA

111.109,27

PUNTUACIÓ
PUNTUACIO
PUNTUACIÓ MEM
OFERTA
TOTAL PUNTS
TÈCNICA
AMPL. GARANT
ECONÒMICA
s/100 punts
s/40 punts
s/5 punts
s/55 punts
55,00
5,00
98,00
38,00
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ANY 2018

PRESSUPOST DEL SERVEI
Pressupost participatiu jocs
infantils parc de la Riera
Mobiliari i jocs infantils Parc
dels Prats

PARTIDA PRESS.

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

50401-15320-63103

39.032,76

8.196,88

47.229,64

50401-15320-63100

72.076,51

15.136,07

87.212,58

SEGON.- Requerir a l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA amb NIF núm. A58178161, perquè
en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 5.555,46 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP, normativa
aplicable en virtut de la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
TERCER.- Advertir a l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA amb NIF núm. A58178161, que
de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802884 i notificar la present resolució a
l’empresa JUEGOS KOMPAN, SA amb NIF núm. A58178161, per tal de fer efectiu
l’abonament de les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT ( núm.18 de data 25
de gener de 2018) per import de 216,20 €.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’únic participant a la licitació.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE FINALITZACIÓ DELS ACABATS DEL CASTELL.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 16 d’octubre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada corresponent a les obres de finalització dels acabats del Castell de Vila-seca,
mitjançant procediment obert i ordinari,. amb una pluralitat de criteris de valoració
subjecte a fórmules automàtiques.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, normativa aplicable en base a la Disposició Transitòria
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6

5

5

6

4

7

2

Puntuació total

4

oferta

Puntuació millores

3

Increment del termini
de garantia (màxim 5p)

3

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

7

Pei Puntuació
econ.

2

ARQUEPEC, SL
CONSTRUCCIONS
JAÉN VALLÉS, SL
ESTEVE
FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL
RÈCOP
RESTAURACIONS
ARQUITECTÒNIQUES,
SLU
NOVAPOX, SL
CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS
JIMARAN,
SL
UTE ALFI BIOCONSLESENA, SLU

Baixa %

1

Oferta
(sense IVA)

Núm. Plica

1

Licitador

Núm. Ordre

econòmica

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

127.900,00 €

20,40

49,9

60,00

5,0

10,0

64,9

130.821,00 €

18,59

49,4

60,00

5,0

10,0

64,4

126.940,76 €

21,00

50,0

48,00

4,0

10,0

64,0

144.519,65 €

10,06

44,6

48,00

4,0

10,0

58,6

149.436,50 €

7,00

40,0

24,00

2,0

10,0

52,0

152.282,72 €

5,23

34,9

48,00

4,0

10,0

48,9

149.436,59 €

7,00

40,0

48,00

4,0

0,0

44,0

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23 de maig de 2018.
Vist l’informe de fiscalització desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018597 de data 30 de maig de 2018 emès per la Intervenció general.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 4 de juny 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 ARQUEPEC, SL, amb NIF núm. B06270383 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:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ARQUEPEC, SL, amb NIF núm. B06270383, el
contracte de les obres compreses a la Memòria valorada corresponent a les obres de
finalització dels acabats del Castell de Vila-seca, mitjançant procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, amb una pluralitat de criteris
de valoració subjecte a fórmules automàtiques, d’acord amb la proposta presentada pel
preu de 127.900,00 € (sense IVA), 26.859,00 € en concepte d’IVA que fan un total de 15
4.759,00 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 30201.33600.63200,
Operació D201800014450 del pressupost municipal.
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 6.395,00 €, 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.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802487 i notificar la present resolució a
l’empresa ARQUEPEC, SL, amb NIF núm. B06270383, per tal de fer efectiu l’abonament
de les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT ( núm. 208, de data
27/10/2017) per import de 293,04 €.
QUART.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
CINQUÈ .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació,
amb indicació dels recursos pertinents.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE MILLORA I PAVIMENTACIÓ DE L’APARCAMENT SITUAT AL PARC
D’AUSTRÀLIA I PAVIMENTACIÓ DEL TRONC CENTRAL DEL PS. DE MELBOURNE.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 16 d’octubre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada corresponent als treballs de millora i pavimentació de l’aparcament situat al Parc
d’Austràlia i pavimentació del tronc central del passeig ciutat de Melbourne, mitjançant
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en
base a una pluralitat de criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.
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 d’adjudicació
avaluables de forma automàtica, d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació,
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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 9 de maig de 2018.
Vist l’informe favorable de fiscalització núm. 12-2018-596 de la Intervenció General de
data 30 de maig de 2018.
Vist que per part de l’empresa AGROVIAL, SA. amb NIF núm. A25059924 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 AGROVIAL, SA. amb NIF núm. A25059924, el
contracte de obres compreses a la Memòria valorada corresponent als treballs de millora i
pavimentació de l’aparcament situat al Parc d’Austràlia i pavimentació del tronc central del
passeig ciutat de Melbourne, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica, d’acord amb la proposta presentada pel preu de
74.681,94 € (sense IVA), 15.683,21 € en concepte d’IVA que fan un total de 90.365,15 €
(IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària; 30201.15320.61901 Operació D
201800014449 del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 3.734,10 €, €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- Acceptar la liquidació del pagament de les despeses de publicitat de l’anunci
de licitació de les obres compreses a la Memòria valorada corresponent als treballs de
millora i pavimentació de l’aparcament situat al Parc d’Austràlia i pavimentació del tronc
central del passeig ciutat de Melbourne, corresponent a la liquidació tributària núm.
801958, per un import de 246,40 €.
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 .
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SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació,
amb indicació dels recursos pertinents.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’ADEQUACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL SOLAR MUNICIPAL COM A APARCAMENT
SITUAT ENTRE EL CARRER REUS I AVINGUDA DE LA GENERALITAT DE VILASECA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 16 d’octubre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada corresponent als treballs d’adequació i pavimentació del solar municipal com a
aparcament, situat entre el carrer Reus i l’avinguda de la Generalitat de Vila-seca,
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica.
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 d’adjudicació
avaluables de forma automàtica, 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 10 de maig de 2018.
Vist l’informe favorable de fiscalització núm. 12-2018-592 de la Intervenció General de
data 29 de maig de 2018.
Vist que per part de l’empresa AGROVIAL, SA. amb NIF núm. A25059924 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 AGROVIAL, SA. amb NIF núm. A25059924, el
contracte de les obres compreses a la Memòria valorada corresponent als treballs
d’adequació i pavimentació del solar municipal com a aparcament, situat entre el carrer
Reus i l’avinguda de la Generalitat de Vila-seca, mitjançant procediment obert no subjecte
a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica, d’acord amb la proposta presentada pel
preu de 134.629,32 € (sense IVA), 28.272,16 € en concepte d’IVA que fan un total de
162.901,48 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària; 30201.15320.61901
Operació D 201800014347 del pressupost municipal.
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SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 6.731,47 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER.- Acceptar la liquidació del pagament de les despeses de publicitat de l’anunci
de licitació de les obres compreses a la Memòria valorada corresponent als treballs
d’adequació i pavimentació del solar municipal com a aparcament, situat entre el carrer
Reus i l’avinguda de la Generalitat de Vila-seca, corresponent a la liquidació tributària
núm. 801959, per un import de 251,90 €.
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.

3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE CONSULTORIA INTEGRAL PER AL CONTROL I SEGUIMENT DEL
PROGRAMA PO-FEDER “RESTAUTACIÓ, PER AL DESENVOLUPAMENT
CULTURAL, DEL CELLER NOUCENTISTA DE VILA-SECA”.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 5 de març de 2018, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació dels servei de consultoria integral per al
control i seguiment del programa PO-FEDER “Restauració per al desenvolupament
cultural, del Celler Noucentista de Vila-seca, mitjançant procediment obert i ordinari, amb
una pluralitat de criteris de valoració subjecte a fórmules automàtiques.

oferta econòmica (màx 30 punts)

Altres
crit.
(màx 26 punts)

Aval.

aval.
Auto
màtic
a

Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, normativa aplicable d’acord amb la dsposició transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre i el plec de clàusules administratives i
tècniques que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels
licitadors la següent:

Automàt.
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1

ISERVEIS EINSTIC, S.L.

19.850,00 €

11,78

30,0

100 10,0 3

6,0

13,0

en
Especificitat
l'experiència (10 punts)

Especificitat en l'experiència
(10 punts)

Augment personal adscrit al
servei
Puntuació
augment
personal adscrit al servei (6
punts)

Puntuació augment de la
dedicació, (10 punts)

Pei Puntuació oferta econ.
Augment de la dedicació, en
hores

Baixa efectuada

1. oferta econòmica

Licitador

Núm. Plica

Núm. Ordre
1

10,0

56,0

Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 de maig de 2018.
Vist l’informe de fiscalització de la Intervenció General desfavorable amb objeccions no
suspensives núm. 12-2018-602 de data 30 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 1 de juny de 2018 i que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que
justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria
de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte l’única oferta
presentada i valorada en aquesta licitació, i que no ha estat declarada desproporcionada o
anormal, amb subjecció al plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques aprovats al seu dia, per la contractació del servei de consultoria integral per al
control i seguiment del programa PO-FEDER “Restauració per al desenvolupament cultural,
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1

ISERVEIS EINSTIC, S.L.

19.850,00 €

11,78

30,0

100 10,0 3

6,0

13,0

Especificitat en l'experiència
(10 punts)

Automàt.
Especificitat en l'experiència
(10 punts)

Aval.
Puntuació augment personal
adscrit al servei (6 punts)

Augment personal adscrit al
servei

Pei Puntuació oferta econ.
Augment de la dedicació, en
hores

Baixa efectuada

1. oferta econòmica

Licitador

Núm. Plica

Núm. Ordre
1

Puntuació augment de la
dedicació, (10 punts)

Altres
crit.
(màx 26 punts)

oferta econòmica (màx 30 punts)

Total puntuació criteris aval.
Automàtica

del Celler Noucentista de Vila-seca, és la presentada per l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL
amb NIF B66069071, pel preu anual de 19.850,00 € (sense IVA), 4.168,50 € en concepte
d’IVA que fan un total de 24.018,50 € (IVA inclòs), amb una durada de 4 anys prorrogables
per 2 anys més:

10,0

56,0

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització es 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.- Requerir a l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL amb NIF B66069071, perquè en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 3.970,00 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP, normativa
aplicable d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre.
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TERCER.- Advertir a l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL amb NIF B66069071, que de no
complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou
requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802883 i notificar la present resolució a
l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL amb NIF B66069071, per tal de fer efectiu l’abonament
de les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT (núm. 48 de data 8 de març de
2018 per import de 291,33 €.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.
En data 09/06/2017 ha tingut entrada al registre general amb núm. 4527 una comunicació
prèvia d’inici d’activitat de bar restaurant ubicada al ps Pau Casals, 99 de la Pineda,
presentada per JUBAO COLMENAR SL amb NIF B86363850, expedient número
473/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Vist l’informe de servei d’inspecció de rendes i exaccions de data 12 de juny de 2017.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 14 de juny 2017.
Vist l’acta d’inspecció del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya de
data 14 d’agost de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 15 de maig de
2018.
Vist l’informe favorable núm 12-2018-620 de la Intervenció general de data 4 de juny de
2018.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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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 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 Publica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació d’inici de l’activitat de bar restaurant de la qual
n’és prestador JUBAO COLMENAR SL, ubicada al ps Pau Casals, 99 de la Pineda.
expedient número 473/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control d’inici de l’activitat i donar
conformitat a la comunicació efectuada per JUBAO COLMENAR SL per a l’exercici de
l’activitat de bar restaurant.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 5.955,00€ la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772979), amb aplicació a la partida
pressupostària 2017.32901 d’acord amb el disposat per les vigents Ordenances Fiscals
municipals.
QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA PER A LA
SENYALITZACIÓ D’UN GUAL.
Vist l’expedient núm. 406/2018, tramitat a instància de F. R. R., sol·licitant llicència
municipal per a la senyalització d’entrada i sortida de vehicles (guals) al carrer de Sant
Joan, núm. 14, de la Plana.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 24/04/2018, de
l’arquitecte municipal de data 08/05/2018 i de la prefectura de servei de data 24/05/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-615, de data 04/06/2018. 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

18

Generals i Seguretat Publica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a F. R. R., 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
Sant Joan, núm. 14, de la Plana (referència cadastral 2950804CF4535S0001FB).
SEGON. Donar conformitat i acceptar l’autoliquidació presentada i ingressada per un
import de 69,20.-€, amb núm. 802.068, 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.
QUART. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS A LA
VIA PÚBLICA.
A) PROPOSTA DE LLICÈNCIA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER VENDA DE
GLOBUS PER LA FESTA MAJOR D’ESTIU DE VILA-SECA 2018.
Vistes les següents sol·licituds en les quals demanen llicència per ocupació de via pública
per venda de globus a la Festa major d’Estiu de Vila-seca 2018:
J. D. A.
M. G. E.
Atès l’ informe favorable del sotsinspector de la Policia Local amb codi TIP 1.000.

Atès el que disposa l’ordenança fiscal 20. Annex. 4 Ocupació de via pública amb
qualsevol altre mena d’instal·lacions, parades o materials.
Vist l’informe de prefectura del servei de data 25 de maig de 2018.
Vista la diligència d’intervenció 12-2018-621* emès per la Intervenció municipal.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 06 de juny de 2018, de
conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
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Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Publica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir als següents sol·licitants llicència municipal per venda de globus a la
Festa Major d’ Estiu 2018 de Vila-seca.
J. D. A.
M. G. E.
SEGON.- Aprovar-ne les taxes municipals que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ
que s’indica a continuació corresponent a l’aplicació pressupostària de via pública
2018/20201/93100/33902, d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals
Municipals.
J. D. A.
M. G. E.
TERCER.- La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

B) PROPOSTA DE LLICÈNCIA PER REPARTIMENT DE PUBLICITAT AL TERME
MUNICIPAL DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud presentada per VIATGES PLANA SL amb NIF B43236991 en què
demana llicència municipal pel repartiment de 25.000 exemplars de publicitat, pel terme
municipal de Vila-seca.
Atès l’ informe favorable del sotsinspector de la Policia Local amb codi TIP 1.000.

Atès el que disposa l’ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries de
l’ajuntament de Vila-seca, publicada al BOP el dia 6 de juny de 2005.
Vist l’informe de prefectura del servei de data 28 de maig de 2018.
Vista la diligència d’intervenció 12-2018-623* emès per la Intervenció municipal.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Publica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a VIATGES PLANA SL llicència municipal pel repartiment de 25.000
exemplars de publicitat, pel terme municipal de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 150, 00 € (núm liquidació
802159) que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ corresponent a l’aplicació
pressupostària de via pública 2018/20201/93100/32500, d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE BESTRETA DE CAIXA
FIXA I LA REPOSICIÓ DE LA MATEIXA.
Davant la necessitat d’atendre els pagaments corrents de caràcter periòdic i repetitiu en
efectiu, relacionats amb el subministrament de bruta a les instal·lacions del mercat
municipal i del camp de futbol, així com els serveis de la inspecció Técnica dels vehicles
municipals (ITV) per Decret d’Alcaidia de data 07 de maig de 2018 es va aprovar la
constitució d'una Bestreta de Caixa Fixa donat que per la peculiaritat d'aquestes
despeses no es podien ajustar al procediment general d’execució del pressupost.
Atès el que disposa l'article 190.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de maig pel que
s'aprova la el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL), els arts. 73 a 76
del RD 500lJ 990 de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la
Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals en matèria de
pressupostos i la Base 37 de les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici 2018
Vist el compte justificatiu de data 24 d'abril de 2018 que consta a l'expedient.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 d’abriI de 2018.
Vist I’informe de fiscalització 12-2018-581 emès per la Intervenció General en data 28 de
maig de 2018.
En virtut del decret de I’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,
21

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, Ilevat d'aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Publica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar el compte justificatiu de data 18 d'abriI de 2018 de la bestreta de caixa fixa
presentat per l’habilitat Ramon Lozano, NIF 39868133-W, per un import de 687,73€ a càrrec de
les aplicacions pressupostaries que consten a la relació DO 201800000155DO201800000390.
SEGON.- Aprovar la reposició de fons per import de 687,73€.
TERCER.- Donar trasllat de I’acord al responsable de la Bestreta, a la intervenció i a la
Tresoreria als efectes oportuns.
4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI A L’EDIFICI DEL CASTELL DE VILA-SECA.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació menor de subministrament de mobiliari de
l’edifici del Castell de Vila-seca.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament es pot
conceptuar, ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb allò que disposa l’article 118 de la LCSP. Així mateix, d’acord
amb el que estableix el mateix article, en el contracte menor, la tramitació de l’expedient
només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent,
d’acord amb les normes reglamentàries, i en el cas de contracte d’obres, s’haurà d’afegir
el pressupost de les mateixes.
Atès que l’empresari proposat compta amb la capacitat d’obrar i amb l’habilitació
professional necessària per a la dita contractació.
Atès que amb aquesta contractació no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació
de les normes generals de contractació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic, i que el contractista no ha subscrit altres contractes menors
amb prestacions equivalents en l’exercici, que globalment superin els límits establerts per
als contractes menors.
Vist l’informe de la prefectura del servei de 8 de maig de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-588* emès per la Intervenció General en data 28 de
maig de 2018 on s’indica que existeix crèdit suficient amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 30501.92000.62500 presa de raó en compatibilitat AD-14313.
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En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Publica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del contracte de
subministrament de mobiliari per l’edifici del Castell de Vila-seca i per tant, aprovar la
despesa de 9.888,54 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018.62500.30501.92000
AD-14313 del pressupost municipal.
SEGON.- Adjudicar a Spai Oficina Mediterrània SL amb NIF/CIF B-43.593.094, el
contracte menor de subministrament de mobiliari per l’edifici del Castell de Vila-seca, per
un import de 8.172,35 €, més 1.716,19 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un
total de 9.888,54 € (IVA inclòs).
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PADRÒ ANUAL DE L’EXERCICI 2018 DE LA TAXA
D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER ENTRADA, SORTIDA I ESTACIONAMENT DE
VEHICLES (GUALS)
Vista providència d’alcaldia on es declara la tramitació d’urgència de l’expedient relatiu a
l’aprovació del padró de la Taxa d’ocupació de via pública per entrada, sortida i
estacionament de vehicles (guals) donades les dates previstes de publicació i exposició
prèvies a l’inici del període voluntari de cobrament el dia 29 de juny.
Atès que a partir de les dades contingudes al padró de via pública per entrada, sortida i
estacionament de vehicles d’escombraries de locals comercials de l’exercici 2017 facilitat
per BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, òrgan que té delegada la recaptació del tribut, s’inicia
l’elaboració del padró per l’exercici 2018 detectant en aquest moment que anys enrere els
rebuts s’han emès a nom del titular del gual diferents immobles.
Donat que la normativa recollida al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL) estableix que en
els casos de les taxes establertes per aprofitaments especials que afectin habitatges i
locals o per raó de serveis o activitats que beneficiïn els seus ocupants, seran substituts
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del contribuent i, en conseqüència, obligats a complir les prestacions materials i formals
de les obligacions tributàries, els propietaris dels esmentats immobles, els quals podran
repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris, s’ha procedit a
modificar per enguany i a futur els titulars dels rebuts i s’ha confeccionat el padró a nom
dels propietaris dels locals.
Atès que el calendari fiscal aprovat pel 2018 estableix com a període de pagament
voluntari del 29 de juny al 31 d’agost corresponent la recaptació tant en període voluntari
com executiu a BASE-GESTIÓ d’INGRESSOS en virtut del conveni de delegació en
vigor.
Vist l’Informe-proposta IT-22/18, de 5 de juny, que adjunta el llistat dels rebuts que formen
part d’aquest Padró.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 05-06-2018.
Vista la diligència núm. 2018-643 de la Intervenció General de data 08-06-2018.
Vist l’informe complementari de data 08/06/2018 on s’esmena la incidència manifestada.
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 el padró de la taxa d’ocupació de via pública per entrada, sortida i
estacionament de vehicles (guals) de l’exercici 2018, format per un total de 1223 rebuts
que sumen un total de 197.356,40 €, a la partida 50202.13300.33100 del pressupost
municipal d’ingressos.
SEGON.- Publicar l’Edicte al BOP de Tarragona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
seu electrònica de l’Ajuntament.
TERCER: Notificar l’acord a BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, a la Intervenció municipal i a
la Tresoreria als efectes oportuns.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER CONSTITUIR
UNA BORSA DE TREBALL QUE COBREIXI INTERINAMENT VACANTS I
SUBSTITUCIONS EN LLOCS D’AGENTS DEL COS DE POLICIA LOCAL.
Atès l’informe del regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública d’aquest Ajuntament de
data 28-5-2018 i el previ de la Prefectura de la Policia Local de 27-5-18, pels quals es fa
palesa la necessitat i urgència d’iniciar un procés de selecció per a constituir una borsa
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de treball que doni cobertura de forma interina a vacants i substitucions en el lloc de
treball de la categoria d’agent de la policia local i de forma immediata al servei de refoç
del litoral marítim terrestre, pel fet que afecta el funcionament d’un servei declarat
essencial pel Ple en sessió de data 29-7-2016.
Atès que dels citats informe s’acredita que efectuada la crida (primer de la borsa del 2017 i
després de la del 2016), llevat de dos dels cridats, tots els altres candidats elegibles han
desistit d’incorporar-se al servei per haver trobat una ocupació més favorable als seus
interessos. I que, en conseqüència, no queda en reserva cap altra aspirant que hagi
superat els processos selectius indicats.
Atès que s’ha intentat la incorporació d’agents provinents de borses de treball constituïdes
per altres ajuntaments, amb resultat idèntic: negatiu a la incorporació immediata.
Atès que es tracta de cobrir inicialment 4 places d’agent interí amb adscripció al serveis
de platges del municipi.
Atès que a la plantilla de personal de l’Ajuntament per al 2018, aprovada pel Ple en
sessió de 27-12-2017, hi figuren previstes 6 places d’agents interins (dedicació parcial)
(Grup C-2), i en la Relació-Catàleg de Llocs de Treball de l‘Ajuntament s’hi preveu la
disposició com a agents interins d’estiu, per prestar serveis de reforç durant un termini
màxim de 4 mesos, amb les dotacions econòmiques derivades de l’acord d’aprovació
definitiva del pressupost general municipal tingué lloc al Ple de data 19-1-2018.
Atès que els ens locals poden portar a terme la creació de borses de treball que
considerin convenient en l’exercici de la seva competència d’autoorganització, si bé
sotmetent-se a les limitacions de l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 (complementat per l’article 3.2 del RDL
20/2011, de 30 de desembre), que té caràcter bàsic, el qual determina que no es
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris
interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Atès que en compliment d’allò preceptuat pel R. D. Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, el Ple de l’Ajuntament de Vila-seca va adoptar els acords plenaris de
30.10.2014 i 29-7-2016 per a establir els casos en què l’Ajuntament podria procedir a la
contractació de personal laboral temporal o nomenament de funcionaris interins.
Atès que la selecció de funcionaris interins s’ha de fer mitjançant procediments àgils que
han de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Atès que s’han elaborat les corresponents bases reguladors de la constitució d’una borsa
de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí mitjançant la selecció pel
sistema de concurs lliure amb entrevista personal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 4 de juny de 2018.
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Vist ‘informe de fiscalització núm. 645-2018 de data 8 de juny de 2018, amb objeccions
no suspensives amb resultat desfavorable.
Vist l’informe complementari emès per la prefectura del servei en data 8 de juny de 2018,
amb indicació de les esmenes efectuades a la documentació de l’expedient.
Vist l’informe jurídic preceptiu de data 4 de juny de 2018 i atès que l’aprovació de les
bases de selecció i el nomenament de personal interí forma part de les delegacions
efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Publica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar que existeixen necessitats justificades per constituir una borsa de
treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a cobrir vacants i realitzar
substitucions en llocs de treball d’agent de la Policia Local de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Vila-seca (Enquadrades a l’escala d’administració especial,
subescala serveis especial, escala bàsica i categoria d’agent, subgrup C-2, dotades amb
les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació
vigent), mitjançant el sistema de concurs de mèrits amb entrevista personal, havent de
respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
SEGON. Aprovar les bases que han de regular la creació d’una borsa de treball per
efectuar nomenaments amb caràcter interí per a cobrir vacants i realitzar substitucions en
llocs de treball d’agent de la policia local i obrir la convocatòria pública per a la
presentació d’instàncies.
TERCER. Declarar, per raons d’interès públic degudament motivades, la urgència de la
selecció i reduir a la meitat els terminis de tramitació de l’expedient de conformitat amb
allò que preveu l’article 33 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
QUART. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa
urgentment l’Àrea de Seguretat Pública per a la prestació dels serveis esmentats, fent
constar que, en cap cas, la/les persones que es contractin passaran a formar part de la
plantilla de personal de l’Ajuntament. I, establir que l’ordre de crida dins la llista de
reserva es farà en funció de la puntuació total obtinguda en el corresponent procés
selectiu.
CINQUÈ. Publicar íntegrament aquesta convocatòria així com les seves bases al tauler
d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca i remissió d’un anunci al
BOPT per a la seva difusió.
SISÈ. Autoritzar les despeses pertinents a la contractació de 6 agents interins de reforç
del servei de platges, per un import previst per al període comprés de l’any 2018 de l’1-72018 al 30-9-2018, de 46.449,96 euros (nòmines i Seguretat Social incloses) amb càrrec
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a les aplicacions corresponents del pressupost vigent següents, les quals respecten, en
tot cas, les disponibilitats pressupostàries del seu capítol I, d’acord amb els límits i
quanties establerts en l’art. 25 del RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, EBEP.
Concepte
Salari base
Productivitat
Destí
Específic
Extra desembre
Vacances
Seguretat Social
Totals 1 agent interí d’estiu
Cost total 6 interins estiu

Juliol
Agost
Setembre
734,51
734,51
734,51
67,98
67,98
67,98
311,16
311,16
311,16
456,44
456,44
456,44
701,21
383,78
606,20
606,20
734,00
2.176,29 €

2.176,29 €

3.389,08 €

Total
2.203,53
203,94
933,48
1.369,32
701,21
383,78
1.946,40
7.741,66 €
46.449,96 €

Cost total 1/72018 a 30/9/2018

Aplicacions pressupostàries
50101-13200-12004
50101-13200-12100
50101-13200-12101
50101-13200-15000
50301-92000-16000

Retribuc. Bàsiques C2
Complement de Destí
Complement Específic
Productivitat
Seguretat Social
Total costos previstos

16.227,24 €
7.001,04 €
10.217,46 €
1.325,82 €
11.678,40 €
46.449,96 €

SISÈ. Que es comuniqui a la Intervenció de fons municipal, a la prefectura de la Policia
Local i al Negociat de Recursos Humans de l’Ajuntament.

7è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari,

l’alcalde president,
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Alfred Ventosa Carulla

Josep Poblet i Tous
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