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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ REALITZADA EL DIA 11 DE
JUNY DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 11 de juny de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES EMPRESES
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA COL.LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ EN
LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE CONTROL INTERN, EN LA MODALITAT DE
CONTROL POSTERIOR I CONTROL FINANCER A REALITZAR DURANT L’ANY 2018
I DEL REQUERIMENT DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ.

1

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de març de 2018, va aprovar l’expedient
de contractació, de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, per a la
contractació del serveis d'assistència tècnica per a la col·laboració amb la intervenció
general de l'Ajuntament de Vila-seca que són necessaris per a la realització de treballs de
control intern, en la modalitat de control posterior i control financer a realitzar durant l'any
2018.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 18 de maig de 2018 d’obertura del sobre
A.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 25 de maig de 2018 d’obertura del sobre
B.
Vist l’informe tècnic sobre els criteris avaluables automàticament de data 29 de maig de
2018.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 30 de maig de 2018 de valoració de
l’informe tècnic i proposta de classificació de les empreses admeses.
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014., el Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 05/06/2018.
Vista la diligència d’intervenció núm. 656/2018 emesa per la Intervenció General en data
11/06/2018.
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 vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar exclosa del procediment l’oferta presentada per AUDIT CONCEPT,
S.L.P per la manca de presentació de la documentació relativa a la identitat de la societat,
escriptura (poder notarial), documentació relativa a la solvència econòmica i financera i
compromís d’adscripció als mitjans personals.
SEGON.- Declarar exclosa del procediment l’oferta presentada per FAURA-CASA
AUDITORS-CONSULTORS corresponent al Lot 1 per excedir l’import base de licitació.
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TERCER.- Aprovar la classificació de les proposicions admeses, atesos els criteris de
valoració de les ofertes establerts al Plec de clàusules administratives particulars, en no
haver estat declarades desproporcionades, amb la puntuació següent:
LOT EMPRESA

PUNTUACIÓ FINAL

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL

100

GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, S.A

91,83

FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS

100

GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, S.A

95,75

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL

94,17

CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL

100

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL

91,1

FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS

90,69

GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, S.A

87,18

AUREN AUDITORES

78,41

CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL

100

FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS

91,47

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL

88,5

GABINETE TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, S.A

87,46

AUREN AUDITORES

77,99

FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS

100

AUREN AUDITORES

87,86

1

2

3

4

5

QUART.- Requerir a les empreses que han presentat la millor oferta per a cada Lot, per
tal que, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de recepció
del present acord per a que presenti la documentació administrativa indicada a la clàusula
quinzena del PCAP i que acreditin la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb la
clàusula setzena del Plec de clàusules administratives particulars, amb el següent detall:
Empreses més avantatjoses

Garanties definitives

1

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL

Im port Adjudicació Garantia Definitiva (5% de
Núm .
NIF
sense IVA
l'im port d'adjudicació) Liquidació
B65932725
803111
8.174,00 €
408,70 €

2

FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS

B58671710

Lot

EMPRESA

7.612,50 €

380,63 €

803119
803114

3

CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL

B64610298

9.425,00 €

471,25 €

4

CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL

B64610298

10.500,00 €

525,00 €

803117

5

FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS

B58671710

7.612,50 €

380,63 €

803112

TOTAL

43.324,00 €

CINQUÈ.- Requerir a les empreses que han presentat la millor oferta per a cada Lot, per
tal que acreditin el pagament de la part corresponent de l’anunci de licitació, d’acord amb
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la clàusula trentena del Plec de clàusules administratives particulars, amb el següent
detall:
Distribució despeses anunci Licitació per import de

Empreses més avantatjoses
Lot
1
2
3
4
5

258,36 €

UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL

Im port Licitació % Lot sobre el total Part proporcional de les
Núm .
NIF
sense IVA
de la Licitació
despeses de publicitat Liquidació
B65932725
803124
48,00 €
11.750,00 €
18,58%

FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS

B58671710

EMPRESA

CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL B64610298
CONSULTORÍA EN GESTIÓN INNOVADORA, SL B64610298
FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS

B58671710

10.500,00 €

16,60%

42,89 €

14.500,00 €

22,92%

59,23 €

16.000,00 €

25,30%

65,35 €

10.500,00 €

16,60%

42,89 €

63.250,00 €

100,00%

258,36 €

803121
803127
803125
803123

SISÈ.- Fer advertiment exprés a les empreses esmentades que, de no complir el
requeriment de la tramesa de la documentació i la del dipòsit de la garantia, s’entendrà
que ha retirat la seva oferta, i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent
licitador.
SETÈ.- Notificar la present resolució als interessats i serveis administratius afectats i a la
Intervenció General als efectes oportuns.
2.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LAR UNA AUTOLIQUIDACIÓ D’IIVTNU I
APROVAR LA DEVOLUCIÓ D’INGRESOS INDEGUTS.
D’acord amb la Sentència núm. 77/2018, dictada el passat dia 11/04/2018 pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2, de Tarragona, que estima el recurs contenciós
administratiu interposat pel Sr. J. M. G. B. contra la liquidació núm. 668721 en concepte
d’IIVTNU, i en conseqüència, anul·la i deixa sense efecte la liquidació impugnada.
Atès que s’ha verificat per la Tresoreria municipal que la liquidació núm. 668721, per
import de 32.358,50€ es va pagar mitjançant transferència bancària el dia 5 de març de
2015.
D’acord amb la Sentència a dalt esmentada, cal anul·lar l’autoliquidació núm. 668721, per
import de 32.358,50€ i retornar a la part demandant la quantitat indegudament
ingressada, més els interessos de demora corresponents des de la data de l’ingrés
d’aquesta quantitat.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19-04-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-646 de la Intervenció General de data 08-062018.
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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 vista 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. 668721, per import de 32.358,50€, en concepte
d’IIVTNU, a nom de J. M. G. B.
SEGON.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts al Sr. J. M. G. B. d’acord amb la
Sentència núm. 77/2018 a dalt indicada, l’import total de 36.378,92€ desglossats de la
següent manera:
a) 32.358,50€ d’import principal, a càrrec de la partida 20201.93200.11600, (operació
OPDCER_201800015373).
b) 4.020,42€ d’interessos de demora, a càrrec de la partida 20201.93100.35200 (operació
ADO_201800015372).
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 300€ en concepte de costes, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2018-10302.92000.22604 (operació A-201800015374).
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat, a la Intervenció municipal de fons i a la
Tresoreria.

2.3 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.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11/06/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-659 emès per la Intervenció General de data
11/06/2018.
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 vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis
que conté la relació adjunta (referència OF-2018000429) per import de 362.006,22 € (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 12/06/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-662 emès per la Intervenció General de data
12/06/2018.
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
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Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000433), per import de 63.712,16€ (IVA inclòs), així com el seu
pagament.
SEGON.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000438), corresponents a despesa menor, per import de 22.931,81€
(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 L’AVANTPROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA
PLANTA BAIXA DE L’AJUNTAMENT.
Vist l’avantprojecte d’ordenació de la planta baixa de l’Ajuntament de Vila-seca, redactat per
l’equip tècnic Soffitto Arquitectura SLP.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal i l’informe jurídic de data 18 de maig de 2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18 de maig de 2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-632 notificada en data 7 de juny de 2018 i
l’informe jurídic posterior emès pel cap dels Serveis Territorials i de Planificació i cap de
l’Assessoria Jurídica, en data 7 de juny de 2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar l’avantprojecte d’ordenació de la planta baixa de l’Ajuntament de Vila-seca,
redactat per l’equip tècnic Soffitto Arquitectura SLP, amb NIF B43957562, amb un
pressupost total, IVA inclòs, de 466.095,63 €.

7

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.

Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada i estudi bàsic de
seguretat i salut de les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres del carrer
d’Enrico Caruso i d’Alfredo Kraus.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació de la
memòria valorada.
Vistos els informes tècnic i jurídic i l’informe de conformitat de la prefectura del servei de
data 19 d’abril i 28 de maig de 2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-634 notificada en data 7 de juny de 2018 i
l’informe jurídic posterior emès pel cap dels Serveis Territorials i de Planificació i cap de
l’Assessoria Jurídica, en data 7 de juny de 2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Aprovar la memòria valorada i estudi bàsic de seguretat i salut de les obres de
millora de les voreres i arrencada d’arbres del carrer d’Enrico Caruso i d’Alfredo Kraus,
amb un pressupost de 195.138,71 € IVA inclòs, redactada per l’arquitecte C. B. R., amb
NIF 35073399D.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIA D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA NEDGIA CATALUNYA SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER REALITZAR UNA ESCOMESA AL P. PAU CASALS, NÚM. 113 DE LA
PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Nedgia Catalunya SA de llicència municipal per a realitzar
una escomesa al P. Pau Casals, núm. 113 de La Pineda, així com l’informe emès al
respecte per l’enginyer municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 25 de maig de 2018.
Vista la diligència-informe d’Intervenció *2018-635 de data 7 de juny de 2018 i vist
l’informe complementari del gestor del servei de data 13 de juny de 2018 que manifesta la
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seva conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar als
efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Nedgia Catalunya SA, amb núm NIF A-63.485.890 la
llicència municipal d’obres 237/18 amb núm. de ref. GDN 12618030014 per a realitzar
una escomesa al P. Pau Casals, núm. 113 de La Pineda, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
7a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
9a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
10a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
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11a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
12a.- L’import de l’actuació 230€. Segons l’art. 4.4 de les ordenances fiscals núm. 3
“aquelles obres considerades menors, que no afectin a estructures, que siguin reparació,
adequació, instal·lació, col·locació, d’un import inferior a 3.000€, restaran exemptes de
pagament de l’impost.”

B) SOL·LICITUD DEL SR. B. K. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA CONSTRUCCIÓ
DE LA PRIMERA FASE DE L’EDIFICI SITUAT AL C. ENRIC MORERA, 4 DE LA
PINEDA.
Vista la sol·licitud del Sr. B. K. de llicència municipal per la construcció de la primera fase
de l’edifici d’habitatges situat al c. Enric Morera, núm. 4 de La Pineda, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 25 de maig de 2018.
Vista la diligència núm. *2018-638 emès per la Intervenció General de data 7 de juny de
2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. B. K. la llicència municipal d’obres 9/18 per la construcció de la
primera fase de l’edifici d’habitatges situat al c. Enric Morera, 4 de La Pineda, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un any i acabades en el termini
de divuit mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat concedida
la llicència. Caldrà tenir en compte les condicions aplicables a les obres i enderrocs
durant el període d’estiu a La Pineda. Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al
titular de la llicència que transcorreguts els terminis referits sense haver-les acabades es
produirà la caducitat de la llicència. No obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb
l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
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3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
5a.- S’ha d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
8a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
9a.- Si en el moment d’acabar les obres autoritzades no es disposa encara de la llicència
necessària per a la construcció de la resta de l’edifici, caldrà tancar el perímetre de la
parcel·la i establir les mesures necessàries per garantir la seva seguretat i la dels veïns
de la zona. El tancament exterior haurà de complir el que estableix la normativa municipal
pel que fa a tanques.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801333 de data 22.12.17, que consten en
les aplicacions pressupostaries 2018.29000.30601.15100 i 2018.32100.30601.15100 i
que es la següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
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Impost const. instal. i obres
Taxa

60.000,00 €
15.000,00 €

Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
75.000,00 €
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Aprovar la liquidació núm. 801334 de data 22.12.17 amb concepte no
pressupostari 20081 P.G.C.P 56002 que correspon a la fiança per import de 15.000,00 €
que per tal de respondre de possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la
correcta gestió de les terres i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
3.4 ASSUMPTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA.

PROPOSTA D’ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A CEPSA
COMERCIAL PETRÒLEO SAU, PER DEIXAR LA FINCA SITUADA AL POLÍGON 38,
PARCEL.LA 19, ANTIGA BENZINERA, EN CONDICIONS DE SEGURETAT.
Atès l’expedient d’ordre d’execució tramitat per ordenar a CEPSA COMERCIAL
PETRÒLEO SAU, per deixar la finca situada al polígon 38, parcel.la 69, antiga benzinera,
en condicions de seguretat.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 30 de maig segons el qual s’han
procedit a realitzar totes les actuacions requerides i actualment, tant la parcel.la com les
construccions es troben en les condicions legals de seguretat, conservació, salubritat i
accessibilitat.
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
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Arxivar l’expedient d’ordre d’execució 600/17 dictat a CEPSA COMERCIAL
PETRÒLEO SAU, per haver realitzar els treball per deixar la finca en les condicions
legals de seguretat, conservació, salubritat i accessibilitat, d’acord amb l’informe emès
per l’arquitecte municipal.
SEGON. Notificar la present resolució als interessats afectats.
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4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE
CATALUNYA, DE LA SUBVENCIÓ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE RELATIVA A LA CONVOCATÒRIA 2015 DEL
PROJECTE PIMA RESIDUOS-ACTUACIONS FOMENT DEL COMPOSTATGE.
Vist l’expedient tramitat per a sol·licitar subvenció al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente pel foment de la recollida separada de bioresidus de
competència municipal (exp. núm. 379/2015).
Atès l’apartat primer de l’acord del Consell de Ministres de 27 de novembre de 2015,
d’aprovació de la distribució territorial corresponent als criteris objectius fixats en la
Conferència Sectorial de Medi Ambient de 16 de setembre de 2015, aquestes
subvencions són gestionades i administrades per les Comunitats Autònomes.
Vista la notificació de l’Agència de Residus de Catalunya, de 7 de març de 2016 (RE
núm. 1588), de l’esmentat acord del Ministerio, de la qual resulta l’atorgament d’una
subvenció a l’Ajuntament de Vila-seca per un import de 35.206,32€, i mitjançant la qual es
concedeix un termini de 15 dies per a l’aprovació del projecte i el finançament de la part
del pressupost que no cobreixi la subvenció atorgada.
Vist el Decret de l’Alcaldia de 22 de març de 2016, pel qual s’accepta l’esmentada
subvenció, per import de 35.206,32€, s’aprova l’execució del projecte sol·licitat de “mejora
de la recogida separada de biorresiduos en el municipio de Vila-seca”, per un import total
de 49.943,00€ (IVA inclòs), i s’aprova que el finançament de la part del pressupost del
projecte que no cobreixi la subvenció atorgada, i que correspon a 14.736,68€, vagi a
càrrec del pressupost municipal.
Atesa la Resolució del Director de l’Agència de Residus de Catalunya, de 28 de juliol de
2016, per la qual s’aprova la 1a transferència dels fons corresponents als ajuts per a
l’execució dels projectes seleccionats a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de
16 de setembre de 2015, per a la LINEA DE ACTUACIÓN: EJECUCIÓN DE
ACTUACIONES EMMARCADAS EN EL PIMA RESIDUOS (FOMENTO DEL
COMPOSTAJE), de la qual resulta l’atorgament a l’Ajuntament de Vila-seca d’un import
de 35.206,32€, dels 49.943,00€ sol·licitats.
Atès que s’ha executat el projecte objecte de l’esmentada subvenció, que s’ha de
justificar abans del 31 de juny de 2018 a l’Agència de Residus de Catalunya, d’acord amb
el seu escrit amb RE núm. 2227, de 21 de març de 2018.
Vist l’informe de Gestor del Servei de data 25 de maig de 2018.
Vist l’informe favorable de fiscalització núm. 12-2018-657* amb data 11 de maig 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 Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la memòria tècnica que consta en l’expedient de les actuacions
desenvolupades en relació al projecte subvencionat, i que forma part de l’Annex 3 del
model de justificació de despeses de l’actuació emmarcada en el “PIMA Residuos
(Fomento del compostaje)” de l’Agència de Residus de Catalunya.
SEGON. Que l’import que es justifica de 53.185,43€, IVA inclòs, s’ha destinat íntegrament
a finançar l’actuació per a la qual fou concedida, la qual ha estat realitzada amb
compliment a totes les obligacions imposades en els bases reguladores de la seva
concessió, d’acord amb l’Annex 1. Compte justificatiu-Certificació de la despesa
(Q0421/2016), del model de justificació de despeses de l’actuació emmarcada en el
“PIMA Residuos (Fomento del compostaje)” de l’Agència de Residus de Catalunya.
TERCER. Que s'ha donat compliment als apartats 3 i 4, de l'article 31 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, d'acord amb la redacció donada per la
modificació continguda a la Disposició final cinquena de la Llei 14/2011, de 1 de juny, de
la ciència, la tecnologia i la innovació, sens perjudici que les contractacions necessàries
per realitzar el projecte s'han de sotmetre al Text Refós de la Llei de contractes del Sector
Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els termes que
aquesta estableixi i als principis de publicitat i concurrència, d’acord amb l’Annex 1.
Compte justificatiu-Certificació de la despesa (Q0421/2016), del model de justificació de
despeses de l’actuació emmarcada en el “PIMA Residuos (Fomento del compostaje)” de
l’Agència de Residus de Catalunya.
QUART. Que de l’import imputat a l’esmentada subvenció, l’Ajuntament de Vila-seca, no
té la possibilitat de deduir-se l’IVA suportat de les factures presentades com a justificants
de despesa, d’acord amb l’Annex 1. Compte justificatiu-Certificació de la despesa
(Q0421/2016), del model de justificació de despeses de l’actuació emmarcada en el
“PIMA Residuos (Fomento del compostaje)” de l’Agència de Residus de Catalunya.
CINQUÈ. Que l’activitat subvencionada amb el MAGRAMA ha estat finançada amb
finançament propi de l’ens local, d’acord amb l’Annex 1. Compte justificatiu-Certificació de
la despesa (Q0421/2016), del model de justificació de despeses de l’actuació emmarcada
en el “PIMA Residuos (Fomento del compostaje)” de l’Agència de Residus de Catalunya.
SISÈ. Que l’Ajuntament de Vila-seca està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb la Generalitat, l’Estat i la Seguretat Social i que aquest autoritza a l’Agència de
Residus de Catalunya a sol·licitar informació, prèvia al pagament, per tal de comprovar
14

que el beneficiari es troba al corrent d’aquestes obligacions, d’acord amb l’Annex 1.
Compte justificatiu-Certificació de la despesa (Q0421/2016), del model de justificació de
despeses de l’actuació emmarcada en el “PIMA Residuos (Fomento del compostaje)” de
l’Agència de Residus de Catalunya.
SETÈ. Que tots els documents originals relacionats estan en poder d’aquesta entitat i si
s’escau, seran presentats a sol·licitud de l’ARC, d’acord amb l’Annex 1. Compte
justificatiu-Certificació de la despesa (Q0421/2016), del model de justificació de despeses
de l’actuació emmarcada en el “PIMA Residuos (Fomento del compostaje)” de l’Agència
de Residus de Catalunya.
VUITÈ. Que el detall de la despesa realitzada és el següent, d’acord amb l’Annex 1.
Compte justificatiu-Certificació de la despesa (Q0421/2016), del model de justificació de
despeses de l’actuació emmarcada en el “PIMA Residuos (Fomento del compostaje)” de
l’Agència de Residus de Catalunya:

Núm.
JUSTIFICANT

PROJECTE
(NI, M,
AC)(1)

Núm.
JUSTIFICANTE

PROYECTO
(NI, M,
AC)(1)

1

M

2

M

3

EMISOR FACTURA
(CIF + Raó Social)
(CIF + Razón Social)

B43917236
LIMONIUM SL

Núm.
FACTURA

DATA
FACTURA
FECHA
FACTURA

2324

30-11-2017

B43917236
LIMONIUM SL

2310

31-10-2017

M

B43917236
LIMONIUM SL

2298

30-09-2017

4

M

B43917236
LIMONIUM SL

2278

31-08-2017

5

M

B43917236
LIMONIUM SL

2263

31-07-2017

B43917236
LIMONIUM SL

2247

30-06-2017

B43917236
LIMONIUM SL

2217

31-05-2017

B82806738
CONTENUR, SL

17000917

18-04-2017

6

M

7

M

8

M

9

M

B82806738
CONTENUR, SL

15002627

29-09-2015

10

M

B82806738
CONTENUR, SL

15002116

31-07-2015

SUBTOTAL

CONCEPTE
CONCEPTO

Servei de redacció, desenvolupament i
avaluació d’una campanya de sensibilització
pel foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals.
Treballs novembre 2017
Servei de redacció, desenvolupament i
avaluació d’una campanya de sensibilització
pel foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals.
Treballs octubre 2017
Servei de redacció, desenvolupament i
avaluació d’una campanya de sensibilització
pel foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals.
Treballs setembre 2017
Servei de redacció, desenvolupament i
avaluació d’una campanya de sensibilització
pel foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals.
Treballs agost 2017
Servei de redacció, desenvolupament i
avaluació d’una campanya de sensibilització
pel foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals.
Treballs juliol 2017
Servei de redacció, desenvolupament i
avaluació d’una campanya de sensibilització
pel foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals.
Treballs juny 2017
Servei de redacció, desenvolupament i
avaluació d’una campanya de sensibilització
pel foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals.
Subministrament de cubells de 10 litres i
treballs maig 2017
Subministrament de contenidors matèria
orgànica per a grans productors: 10 unitats
700litres, 6 unitats 240litres i 25 unitats 120
litres
Subministrament de contenidors matèria
orgànica per a grans productors: 5 unitats
700litres
Subministrament de contenidors matèria
orgànica per a grans productors: 5 unitats
240litres i 20 unitats 120 litres

DATA
PAGAMENT(2)
FECHA
PAGO(2)

IMPORT
TOTAL DE
LA
FACTURA
IMPORTE
TOTAL DE
LA
FACTURA

Import que s’imputa a aquesta
justificació d’acord amb els imports i
percentatges màxims establerts a la
convocatòria i considerant només l’IVA
no deduïble.
Importe que se imputa a esta justificación
de acuerdo con los importes y porcentajes
máximos establecidos en la convocatoria y
considerando solo el IVA no deducible.

29/03/2018

2.998,38

2.998,38

21/11/2017

6.596,46

6.596,46

18/10/2017

6.596,46

6.596,46

03/10/2017

6.596,46

6.596,46

21/08/2017

6.596,34

6.596,34

21/08/2017

6.596,46

6.596,46

28/06/2017

12.033,33

12.033,33

09/05/2017

3.084,29

3.084,29

15/10/2015

695,75

695,75

26/08/2015

1.391,50

1.391,50
53.185,43 € (2)
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NOVÈ. Que l’únic ingrés relacionat amb l’esmentada subvenció és de 35.206,32€,
corresponent a l’import de la subvenció atorgada per Resolució del Director de l’Agència
de Residus de Catalunya (NIF ARC: Q5856373E), de 28 de juliol de 2016, per la qual
s’aprova la 1a transferència dels fons corresponents als ajuts per a l’execució dels
projectes seleccionats a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de 16 de setembre
de 2015, per a la LINEA DE ACTUACIÓN: EJECUCIÓN DE ACTUACIONES
EMMARCADAS EN EL PIMA RESIDUOS (FOMENTO DEL COMPOSTAJE), a càrrec de
l’aplicació pressupostària 50402.16230.45101, fase de l’ingrés: DR.
DESÈ. Aprovar la corresponent justificació de l’esmentada subvenció de l’Agència de
Residus de Catalunya (NIF: Q5856373E) per un import de 35.206,32€, a càrrec de de
l’aplicació pressupostària 50402.16230.45101, fase de l’ingrés: DR, del pressupost
municipal vigent, segons la relació de factures, compte justificatiu-certificació despesa i
memòria tècnica que consten a l’expedient.
ONZÈ.- Notificar el present acord als interessats, al Departament de Serveis Públics i a la
Intervenció General als efectes oportuns

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIONS RELATIVES A GUALS.

A) CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL CANVI DE TITULAR DEL GUAL AMB
PLACA NÚM. 0704, SITUAT AL C/ DE SANT FRANCESC, NÚM. 14, DE LA PLANA, DEL
QUAL CONSTA COM ANTERIOR TITULAR J. N. R., A E. G. M.
Vist l’escrit presentat per E. G. M., sol·licitant llicència municipal pel canvi de titular del
gual amb placa núm. 0704, situat al carrer de Sant Francesc, núm. 14, de la Plana, del
qual consta com anterior titular J. N. R.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 11/04/2018, de
l’arquitecte municipal de data 08/05/2018 i de la prefectura del servei de data 21/05/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 12-2018-630, de data 06/06/2018.
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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER. Concedir a E. G. M., llicència municipal pel canvi de titular del gual amb placa
núm. 0704, situat al carrer de Sant Francesc, núm. 14, de la Plana (referència cadastral
2850307CF4525S0001YH), del qual consta com anterior titular J.N. R., per import de
€29,40, a l’aplicació pressupostària 50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Establir, sobre la llicència, les condicions que figuren a l’expedient.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
B) CONCESSIÓ AL SR. C. R. T. LLICÈNCIA DE RESERVA D’ESPAI PERSONALITZADA
A LA VIA PÚBLICA AL C/ ISAAC ALBÉNIZ, 22 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. C. R. T., en què demana llicència de reserva d’espai
personalitzada a la via pública, davant del número 22 del C. Isaac Albéniz, per a
l’estacionament del vehicle de la seva propietat marca Seat, model Ibiza, matrícula 5445
GXT. Acredita tenir al seu nom Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
amb vigència fins el 26/11/2019, i un grau de disminució superior al 65% amb efectes
permanents.
Atès que la petició s’ajusta als requeriments per a l’obtenció de la llicència de reserva
d’estacionament que disposa la vigent Ordenança de circulació de vianants i de vehicles,
amb les modificacions introduïdes per l’acord Plenari de 27-9-2013 pel que fa al cas de
persones amb mobilitat reduïda.
Atès l’informe favorable de la Policia Local respecte la vinculació de la persona amb
mobilitat reduïda amb l’espai sobre el que es sol·licita la llicència, i que la seva concessió
no és susceptible de causar perjudici a l’interès general ni repercutir en la fluïdesa de la
circulació viària.
Atès que s’acredita el pagament de la taxa fiscal prevista en l’Ordenança fiscal núm. 20
d’aquest municipi reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic (que regula l’ocupació de la via pública de vehicles pels estacionaments
reservats), primera senyalització de reserva d’estacionament per a
persones amb
mobilitat reduïda, anualitat 2018, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ.
Vista la diligència d’intervenció 2018-629.
Atès que l’atorgament de tota classe de llicències és una de les competències delegades
en la Junta de Govern Local, per decret de l’Alcaldia de data 30-6-2015.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:

17

PRIMER. Concedir al Sr. C. R. T. llicència de reserva d’espai personalitzada a la via
pública, concretament davant del número 22 del C. Isaac Albéniz, per a l’estacionament del
vehicle de la seva propietat marca Seat, model Ibiza, matrícula 5445 GXT.
SEGON. Aprovar-ne les taxes municipals que han estat ingressades mitjançant dipòsit
previ, núm. liquidació 802886 de 23-5-18, amb un import total de 489 € (329 € primera
senyalització i 160 € de manteniment anualitat
2018), corresponent a l’aplicació
pressupostària 50202.13300.33100, d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances
Fiscals Municipals.
TERCER. Aquesta autorització es concedeix per a tot l’any 2018, les 24 hores del dia.
QUART. Establir sobre la llicència els següents condicionants:
1. La llicència s’atorgarà amb el caràcter de personal i intransferible.
2. L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar les modificacions que resultin
aconsellables per raons d’interès públic o per canvi de circumstàncies
personals o de la via pública, sense haver-hi lloc, en cap cas, a
indemnització o compensació de cap mena.
3. El titular d’una reserva estacionament personalitzada estarà obligat a:
3.1. Recepcionar la senyalització vertical i horitzontal que l’Ajuntament
estableixi i instal·li com a obligatòria.
3.2. Renovar el paviment quan resulti malmès per la negligència del titular
o usuaris del mateix.
3.3. Efectuar en l’estacionament i, al seu càrrec, quantes obres ordinàries i
extraordinàries ordeni l’Ajuntament d’acord amb la llicència atorgada.
3.4. Retornar el paviment al seu estat original un cop s’hagi anul·lat o extingit
la llicència d’estacionament reservat, si hagués estat objecte d’alguna
modificació.
3.5. Abonar les taxes municipals previstes a les ordenances fiscals.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la interessat, a Serveis Públics municipals i a
Tresoreria de l’Ajuntament.

C) DONAR DE BAIXA EL GUAL AMB PLACA NÚM. 0118, SITUAT AL C/ DEL POU,
NÚM. 7, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM A TITULAR E. B.P.
Vist l’escrit presentat per E. B.P., sol·licitant donar de baixa el gual amb placa núm. 0118,
situat al carrer del Pou, núm. 7, de Vila-seca, del qual consta com a titular.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 07/05/2018 i de la
prefectura de servei de data 01/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-655, de data 11/06/2018.
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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. Donar de baixa el gual amb placa núm. 0118, situat al carrer del Pou, núm. 7,
de Vila-seca (referència cadastral 4330607CF4543A0001FE), del qual consta com a
titular E. B.P., per import de €44,70, a l’aplicació pressupostària 50202.13300.33100 del
Pressupost d’Ingressos.
SEGON. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.

D) DONAR DE BAIXA EL GUAL AMB PLACA NÚM. 1999, SITUAT AL C/ DE SANTIAGO
RUSIÑOL, NÚM. 44, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM A TITULAR M. I. G. M.
Vist l’escrit presentat per M. I. G. M., sol·licitant donar de baixa el gual amb placa núm.
1999, situat al carrer de Santiago Rusiñol, núm. 44, de Vila-seca, del qual consta com a
titular.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 26/03/2018 i de la
prefectura de servei de data 01/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-654, de data 11/06/2018.
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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Donar de baixa el gual amb placa núm. 1999, situat al carrer de Santiago
Rusiñol, núm. 44, de Vila-seca (referència cadastral 4030219CF4533B0001AI), del qual
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consta com a titular M. I. G. M., per import de €44,70, a l’aplicació pressupostària
50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON.- Requerir a M. I. G. M. perquè esborri la pintura groga de la calçada.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.
E) DONAR DE BAIXA EL GUAL AMB PLACA NÚM. 0774, SITUAT AL C/ DE SALAURIS,
NÚM. 16, DE VILA-SECA, DEL QUAL CONSTA COM A TITULAR A. M. S. T.
Vist l’escrit presentat per A. M. S. T., sol·licitant donar de baixa el gual amb placa núm.
0774, situat al carrer de Salauris, núm. 16, de Vila-seca, del qual consta com a titular.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 18/05/2018 i de la
prefectura de servei de data 01/06/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-653, de data 11/06/2018.
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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Donar de baixa el gual amb placa núm. 0774, situat al carrer de Salauris, núm.
16, de Vila-seca (referència cadastral 4628601CF4542F0006GD), del qual consta com a
titular A. M. S. T., per import de €44,70, a l’aplicació pressupostària 50202.13300.33100
del Pressupost d’Ingressos.
SEGON. 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 PRÒRROGA DEL PLA LOCAL D’ACCIÓ DE
SUPORT ALS AFECTATS DELS DESNONAMENTS HIPOTECARIS EN EL MUNICIPI.

20

En data 11 de juliol de 2016 es va aprovar el Pla Local d’acció de suport als afectats pels
desnonaments hipotecaris en el Municipi de Vila-seca, pel període que va des de la data
d’aprovació d’aquest fins al 31 de desembre de 2019.
Atès que la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local disposa en el
seu article 26, reformat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que els municipis hauran de prestar
l’atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social.
Atès el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge.
Atès que la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència
en l'àmbit de l'habitatge.
Atès l’informe emès per l’Agència de l’Habitatge en relació a la inexistència de duplicitats
en el exercici de les funcions relatives al reallotjament de famílies en risc d’exclusió
residencial en el municipi de Vila-seca, emès en compliment dels articles 7.4 i 25.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada
per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local.
L’Ajuntament de Vila-seca presta el servei de Borsa de Mediació d’Habitatge en
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, des d’1 de gener de 2014 i
disposa de més de 40 habitatges en règim de lloguer a través del servei, i cap de lliure
actualment..
Molts veïns del Municipi han perdut el seu habitatge com a conseqüència de procediment
d’execució hipotecària o desnonaments per impagament de lloguer, i necessiten un
reallotjament temporal pel període que triguin en disposar d’un habitatge de la Mesa
d’Emergència de l’Agència de l’Habitatge.
Atès que Vila-seca es troba dins de les àrees de demanda residencial forta i acreditada
delimitada en el Pla territorial sectorial d’habitatge elaborat per la Generalitat de
Catalunya.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca no disposa d’habitatges propis per destinar al
reallotjament de les famílies que ho necessitin.
Ates que per a la prestació d’aquest servei d’habitatge social temporal cal aconseguir
habitatges amb unes certes característiques, preus i condicions.
Continuem rebent demandes continuades d’habitatge a través de l’ Àrea de Serveis
Socials i del servei de Borsa de Mediació d’Habitatge.
Atès l’informe conjunt de les Àrees de Serveis Socials i Servei d’Habitatge en relació a les
demandes d’habitatge del Municipi.
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Atesa la creació, per acord de JGL de data 11/7/16 de la Ponència Tècnica d’Habitatge.
Atès que els contractes de lloguer s’atorguen conforme al que estableix la Llei 29/1994
d’Arrendaments Urbans, reformada per la Llei 4/2013 de 4 de juny i Llei 2/2015 de 30 de
març i es regiran pel pactat en la mateixa llei i per un termini de duració mínim de 3 anys,
i donat que Pla d’ acció de Suport a l’Habitatge de Vila-seca, que recull aquests
contractes com a instrument de transició fins a l’obtenció d’un habitatge per part de la
Mesa d’Emergència de la Generalitat, finalitza en data 31/12/2019.
Així doncs, per aquest motiu que no es poden subscriure nous contractes d’arrendament
d’habitatges de transició fins que no es puguin subscriure amb una possible prorroga per
un mínim de 3 anys., en compliment de la LAU.
Atès l’informe de previsió de despeses per l’habitatge social de transició, que consta a
l’expedient.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20 d’abril de 2018.
Atesa la diligència-informe de fiscalització inicial 2018-460 i l’informe complementari del
servei de data 14 de maig de 2018.
Vist l’informe de fiscalització 12-2018-558, desfavorable amb objeccions no suspensives,
i l’informe complementari del servei de data 01 de juny de 2018, en el que es dona
compliment a les observacions efectuades per part de 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 a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar una pròrroga del PLA LOCAL D'ACCIÓ DE SUPORT ALS AFECTATS
PELS DESNONAMENTS EN EL MUNICIPI DE VILA-SECA, com a mesura d’emergència,
fins a 31 de desembre de 2021, amb les mateixes funcions i objectius establerts i
aprovats per la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2016.
SEGON.- Dotar pressupostàriament la pròrroga del Pla d’acció de suport als afectats pels
desnonaments hipotecaris en el municipi de Vila-seca, destinant-hi una despesa global
prevista per a la pròrroga de 2 anys, de 17.096,- € ( Consignació Any 2020: 9.346,00 €
amb càrrec a l’ AFUT2 2018000013678 i Any 2021: 7.750,00 € amb càrrec a l’ AFUT3
2018000013679 en concepte de lloguer per a fins socials, a través de facilitar el
subarrendament d’habitatges de transició, per a persones en risc d’exclusió residencial,
condicionat a l’habilitació de l’aplicació pressupostària corresponent per cada anualitat.
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Per l’any 2018 s’ha reservat a l’aplicació 40302 23100 20200, (AD. 1056, AD. 1057 i A.
3366) un crèdit inicial de 26.000,- €.
TERCER.- La present pròrroga entrarà en vigor a partir de la data d’1 de gener de 2020.
QUART.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal de Fons, als Serveis
Socials de l’Ajuntament i a la Borsa de Mediació d’Habitatge.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN CONCERT AL NUCLI DE LA
PLANA.
Atès el programa d'esdeveniments lúdics i culturals d'estiu del municipi i dels diferents
nuclis de població.
Atesa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, pel que fa a les
competències municipals,
Atesos els pressupostos obrants a l’expedient, l’estudi de costos, la previsió de la
despesa màxima i l’informe de l’Àrea de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Vilaseca.
El dia 13 de juliol està previst la realització del concert del grup musical Andy&Lucas, dins
els actes d'estiu que es duen a terme al nucli de la Plana.
Atès l’informe de la responsable de l’Àrea de Relacions Ciutadanes de data 9 de maig de
2018.
Vistos els informes justificatius de la necessitat de contractació de la infraestructura
necessària per a portar a terme el concert d’Andy&Lucas al nucli de la Plana.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24 de maig de 2018.
Vist l’informe de fiscalització inicial núm. 2018-543 de data 21 de maig de 2018 i l’informe
complementari del servei de data 24 de maig de 2018.
Vista la diligència de requeriment núm. 2018-609 de data 1 de juny de 2018 i l’informe
complementari del servei de data 5 de juny de 2018.
Vist l’informe de fiscalització 12-2018-636, desfavorable amb objeccions no suspensives i
l’informe complementari del servei de data 08 de juny de 2018 que dona compliment a les
observacions efectuades per part de la Intervenció.
ºEn 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 la Regidoria de
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització del concert Andy&Lucas el dia 13 de juliol al nucli de la
Plana.
SEGON. Aprovar una despesa màxima per un import 26.412,35 € IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 40901 92400 22609 i núm. d’operació A 2018000015302, per a la realització
del concert Andy&Lucas.
TERCER. Notificar el present acord a la Intervenció als efectes oportuns.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ, EXERCICI 2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Vista la sol·licitud de l’empresa SERVICIOS OPERATIVOS INTERNOS S.A
(SERVICESA) amb NIF A43057124 presentada en data 14 de desembre de 2017,
empresa que ha sol·licitat el pagament parcial dels incentius concedits per a la
contractació per un període de 6 mesos de persones aturades que hagin participat en un
Pla d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Vila-seca en els darrers tres anys,
mitjançant la Borsa de Treball Municipal, dins del marc del Programa Impuls l’Ocupació
2017, per un import de 9.000 euros.
Atès que l’empresa SERVICIOS OPERATIVOS INTERNOS S.A (SERVICESA) amb NIF
A43057124 té aprovada per Junta de Govern Local de data 12 de setembre per un import
de 75.000€ corresponent a la contractació de 25 treballadors/res que hagin participat en
un Pla d’Ocupació Municipal de l’Ajuntament de Vila-seca en els darrers tres anys, amb
un contracte de 6 mesos.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 31 de maig de
2018, on es verifica que la documentació aportada és correcta de conformitat amb les
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Bases que regulen la concessió d’aquests incentius, en relació a la contractació de tres
treballadors durant un període de 6 mesos, per un import de 9.000 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 31 de maig de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-651 emès per
la Intervenció General en data 11 de juny de 2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el pagament de l’incentiu a l’empresa SERVICIOS OPERATIVOS
INTERNOS S.A (SERVICESA) amb NIF A43057124, per un import de 9.000 euros en
relació a la contractació de tres treballadors que van participar en una Pla d’Ocupació
Municipal de l’Ajuntament de Vila-seca en els darrers tres anys, amb un contracte de 6
mesos a càrrec de la partida pressupostària 40201.24100.47000 i Operació:
O201800015526.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SERVICIOS OPERATIVOS INTERNOS S.A (SERVICESA).
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN
L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A LES
ACTIVITATS LÚDIQUES I CULTURALS DE LES ÀREES DE CULTURA I RELACIONS
CIUTADANES DE L’AJUNTAMENT.
Vist l’acord de licitació del servei de suport, a les activitats lúdiques i culturals, de les
àrees de cultura i relacions ciutadanes de l’Ajuntament de data 30 de desembre de 2017 i
l’acord de JGL de data 19/03/2018 aprovant la classificació i requeriment de les ofertes
presentades
Vist l’anterior acord de Junta de Govern de data 21 de maig de 2018, aprovant
l’adjudicació de la contractació del servei de suport, a les activitats lúdiques i culturals, de
les àrees de cultura i relacions ciutadanes de l’Ajuntament, on s’ha detectat un error
material en el càlcul de l’IVA, doncs aquest es va aplicar minorant la base d’adjudicació i
s’havia de calcular a partir de la base de d’adjudicació, fet que va originar l’error.
Per tot en l’acord esmentat: el punt primer on diu literalment:
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“Atès que per acord de Junta de Govern de data 19 de març de 2018 es va aprovar la
única oferta presentada així com el requeriment de documentació i fiança a la mateixa,
en el procediment obert amb pluralitat de criteris per a l’adjudicació del contracte per al
servei de suport a les activitats lúdiques i culturals de les àrees de cultura i relacions
ciutadanes de l’Ajuntament, per dues anualitats, d’acord amb la qual va obtenir una
puntuació de 32 punts l’empresa ASSOCIACIÓ POPS PER A LA GESTIÓ CULTURAL,
amb un import màxim de 11.570,24,- € més 21% iva, 2.429,76 corresponent a la previsió
màxima del servei 14.000,00 €. Essent una anualitat 7.000,00 € IVA inclòs (exercici de
2018)”,
Ha de dir:
Atès que per acord de Junta de Govern de data 19 de març de 2018 es va aprovar la
única oferta presentada així com el requeriment de documentació i fiança a la
mateixa, en el procediment obert amb pluralitat de criteris per a l’adjudicació del
contracte per al servei de suport a les activitats lúdiques i culturals de les àrees de
cultura i relacions ciutadanes de l’Ajuntament, per dues anualitats, d’acord amb la
qual va obtenir una puntuació de 32 punts l’empresa ASSOCIACIÓ POPS PER A LA
GESTIÓ CULTURAL, amb un import màxim de 14.000,- € més 21% iva, 2.940,corresponent a la previsió màxima del servei 16.940,00 €. Essent una anualitat
8.470,- € IVA inclòs.
Així mateix el punt PRIMER de la part resolutiva de l’anterior acord de JGL de data
21/05/18, on diu literalment:
“PRIMER.Adjudicar el contracte de servei de suport a les a activitats lúdiques i
culturals de les Àrees de Cultura i Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament, per dues
anualitats a
l’empresa ASSOCIACIÓ POPS PER A LA GESTIÓ CULTURAL, amb NIF G55611875,pel preu màxim de 11.570,24,- € més 21% iva, 2.429,76 corresponent a la
previsió màxima del servei 14.000,00- €. Els imports per anualitats i les aplicacions
pressupostàries es detallen a continuació i l’adjudicació és amb subjecció al plec de
clàusules administratives i tècniques aprovat i al contingut de la seva proposta:

26

ANY
2018

ASSOCIACIO “POPS”
PER
LA
GESTIO
CULTURAL
I
PARTICIPACIO
CIUTADANA
REL. CIUTADANES

ÀUTORITZACIÓ

IMPORT

IVA (21 %)

PENDENT
18
(JUNYDES)

40901 92400 22609

D-12477

2.957,02

620,98

3.428,00 €

40501 33400 22609

D-12478

2.828,10

593,90

1.996,00 €
ANY 2019

ANY
2019

CULTURA

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

RELACIONS
CIUTADANES
CULTURA

40901 92400 22609
40501 33400 22609

ADFUT1
201800012486
ADFUT1
201800012491

TOTAL

620,98

3.578,00 €

2.828,10

593,90

3.422,00 €
FINS
31
MAIG 2020

ANY
2020
RELACIONS
CIUTADANES
CULTURA

2.957,02

40901 92400 22609
40501 33400 22609

ADFUT2
201800012495
ADFUT2
201800012497

150,00 €
1.426,00 €
14.000,00€

D’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les
despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació caldrà
subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
en la seva aprovació expressa.”
Ha de dir:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de servei de suport a les a activitats lúdiques i
culturals de les Àrees de Cultura i Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament, per dues
anualitats a l’empresa ASSOCIACIÓ POPS PER A LA GESTIÓ CULTURAL, amb NIF
G-55611875,pel preu màxim de 14.000,- € més 21% iva, 2.940,- corresponent a la
previsió màxima del servei 16.940,- €. Els imports per anualitats i les aplicacions
pressupostàries es detallen a continuació i l’adjudicació és amb subjecció al plec
de clàusules administratives i tècniques aprovat i al contingut de la seva proposta:
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ANY
2018
(pendent junydesembre)

ASSOCIACIO
“POPS” PER LA
GESTIO
CULTURAL
I
PARTICIPACIO
CIUTADANA
REL.
CIUTADANES
CULTURA

APLICACIÓ
PRESSU
POSTÀRIA

IMPORT

92400 D-12477 i 3.428,00 €
DC-15395
33400 D-12478 i 1.996,00 €
DC-15396
ANY 2019

IVA (21 TOTAL
%)

720

4.148

419

2.415

92400 ADFUT1
3.578,00 €
751
201800012
486
I
ADFUT1C
15397
33400 ADFUT1
3.422,00 €
719
201800012
491
i
ADFUT1C
15398
FINS
31
MAIG 2020

4.329

92400 ADFUT2
150,00 €
201800012
495
I
ADFUT2C
15408
33400 ADFUT2
1.426,00 €
201800012
497
I
ADFUT2C
15409
14.000,00€
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182

299

1.725

2.940

16.940

ANY
2019

40901
22609
40501
222609

ÀUTORIT
ZACIÓ

40901
22609

CULTURA

40501
22609

ANY
2020
(genermaig)

RELACIONS
CIUTADANES

RELACIONS
CIUTADANES

40901
22609

CULTURA

40501
22609

TOTAL

4.141

S’han distribuït les anualitat segons les activitats previstes a l’annex 2 del plec.
D’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització
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de les despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació
caldrà subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos en la seva aprovació expressa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 1 de juny de 2018.
D’acord amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre de 2015, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Atès l’informe de fiscalització 12-2018-648 desfavorable amb objeccions no suspensives
de data 11/6/18 i l’informe complementari del servei de data 12 de juny de 2018, donant
conformitat a les objeccions formulades per la intervenció general i justificant el seu
compliment.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovació de les modificacions exposades als antecedents d’aquesta proposta
en relació a l’acord de data 21 de maig de 2018, de contractació del servei de suport a les
activitats lúdiques i culturals de les àrees de Cultura i Relacions Ciutadanes.
SEGON.- Ratificar pel que fa a la resta de punts, l’anterior acord de data 21 de maig de
2018, de contractació del servei de suport a les activitats lúdiques i culturals de les àrees
de cultura i relacions ciutadanes de l’Ajuntament.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi ha.

7è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
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El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

Adolf Barceló Barceló

l’alcalde president,

Josep Poblet i Tous
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