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

DATA:
LLOC:
HORARI:

23 de juliol de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.10 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. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
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 16 DE
JULIOL DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 16 de juliol de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT PENAL NÚM. 4 DE
TARRAGONA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la sentència del Jutjat de lo Penal núm. 4 de
Tarragona. Els regidors membres en resten assabentats.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A. R. M., en representació de l’ESCOLA SANTA
MARIA DE GARDENY (Registre d’Entrada núm. 5394, de 02-07-2018), on demana la
devolució d’ingressos indeguts, donat que va efectuar per error un ingrés de 2.506,16€ al
compte de l’Ajuntament.
Atès que la tresoreria municipal ha comprovat que en data 22-06-2018, l’Escola Santa Maria
de Gardeny va efectuar un ingrés per import de 2.506,16€. (Document INP núm.
201800017399).
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 06-07-2018.
Vist l’informe de control intern 12-2018-866* de la Intervenció General de data 11-072018.
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 devolució d’ingressos indeguts i retornar a L’ESCOLA SANTA MARIA
DE GARDENY, amb NIF-Q7555099F, l’import de 2.506,16€ ingressats indegudament.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Tresoreria municipal.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ D’OBRES.

Vista l’acta de recepció de les obres de reforma integral de l’enllumenat públic del c.
Feredat de Vila-seca, realitzades per l’empresa Electricitat Albert Escardó SL.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 25 d’abril de 2018.
Vist l’informe de control intern 12-2018-792* de la Intervenció general de data 26 de juny
de 2018 i vist l’informe complementari del gestor del servei de data 17 de juliol de 2018
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que manifesta la seva conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a
complimentar als efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, 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 l’acta de recepció de les obres de reforma integral de l’enllumenat
públic del c. Feredat de Vila-seca, realitzades per l’empresa Electricitat Albert Escardó SL
amb NIF B-43.599.216.
SEGON. Notificar el present acord als interessats.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN
LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A NOMENAMENTS INTERINS
DE LLOCS DE TREBALL A L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES.
Vist l’escrit presentat el 16-7-2018 (RE 5790) per la presidenta del Col·legi d’Educadors i
Educadores Socials de Catalunya (CEESC), pel que formula reposició contra l’acord de la
Junta de Govern Local de 25-6-2018, d’aprovació de les bases específiques i la
convocatòria que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball
per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a portar a terme el programa
d’adaptació i control de la gestió de Recursos Humans de l’Àrea de Serveis Generals de
l’Ajuntament de Vila-seca (Exp. 377/2018), mitjançant la selecció pel sistema de concurs
lliure. La difusió de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 130, de 5-72018.
Atès que la pretensió de la reclamant consisteix específicament en permetre la
incorporació de la diplomatura en educació social com a requisit possible per a la
participació de candidats del CEESC a la citada borsa de treball.
Atès que la informació emesa al respecte pel responsable jurídic del procediment conclou
que l’al·legació ha de ser desestimada, per quant els argumentaris utilitats en interès
propi, tot i ser perfectament legítims, estan mancats de rigor i motivació jurídica, i no
alteren, ni afecten per si mateixos el contingut de la resolució impugnada, la qual esdevé
perfectament legítima i vàlidament jurídica, succintament per la següent motivació:
D’acord amb l’article 76 del TREBEP –la classificació dels cossos i escales en cada
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subgrup es farà en funció del grau de responsabilitat de les funcions a desenvolupar-, el
criteri essencial en matèria de titulació és que la requerida per a l’accés a una ocupació
pública ha de ser congruent amb les funcions a desenvolupar, sense que es pugui exigir
altres de forma artificial per a incrementar el nombre de candidats, és a dir, ha d’existir
una relació de adequació entre el títol exigit i la tasca a desenvolupar (STS, Sala
Contenciosa administrativa de 12-5-1995), tot i que s’ha de deixar la porta oberta a
qualsevol títol facultatiu que empari un nivell de coneixement tècnic suficient i adequat
(STS Sala CA de 16-7-2007).
Atès que no es donen les exigències contemplades en la bases reguladores del procés
pel fet que la reserva es deriva necessàriament de la naturalesa i de la funció
desenvolupar, circumstància que és evident no es dona en el cas dels educadors i
educadores socials.
Atès, que l’argument emprats de contrari, no pot reeixir, per manca de fonament, perquè
l’acte impugnat s’ajusta plenament a Dret i, en particular, als límits de l’actuació
administrativa, ja que resulta perfectament motivat i racional, sense que incorrin en cap
mena de causa de nul·litat o anul·labilitat.
Atès que la prestació de serveis socials bàsics (treballadors socials, educadors socials, i
psicòlegs) estan garantits en aplicació del Conveni de delegació de competències i de
col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell comarcal del tarragonès en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca.
Atès el que al respecte disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre (LPACAP) i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat per la presidenta del Col·legi
d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya (CEESC), contra l’acord de la Junta de
Govern Local de 25-6-2018, d’aprovació de les bases específiques i la convocatòria que
han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per efectuar
nomenaments amb caràcter interí per a portar a terme el programa d’adaptació i control
de la gestió de Recursos Humans de l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Vilaseca (Exp. 377/2018), d’acord amb argumentacions i motivacions tècniques i jurídics de
la part expositiva del present informe i, en conseqüència, confirmar i ratificar l’acord
impugnat.
SEGON. Notificar el present acord a la part recorrent per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar.
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5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE, EN RÈGIM DE
LLOGUER, DE DIVERSOS ORNAMENTS D’ENLLUMENAT DE NADAL PER ALS
NUCLIS URBANS DE LA PINEDA I LA PLANA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 5 de
març de 2018, per la contractació del subministrament, transport i emmagatzematge, en
règim de lloguer de diversos ornaments d’enllumenat de Nadal, per tal de cobrir les
necessitats en els nuclis urbans de La Pineda i de La Plana del terme municipal de Vilaseca, 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 entre les 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 21 de juny de 2018.
Vista la Diligència-Informe de fiscalització inicial *2018-814, de 27 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari del Gestor del Servei de 5 de juliol de 2018.
Vist l’informe de fiscalització favorable amb observacions núm. 12-2018-867* de la
Intervenció General de data 11 de juliol de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 17 de juliol de 2018 que
mostra la seva conformitat amb les observacions manifestades per la intervenció i vist
que les mateixes han estat complimentades als efectes oportuns.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització se subordina, amb condició suspensiva, al crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. L’Ajuntament de Vila-seca s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els seus pressupostos en quantitat suficient d'acord amb el
que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, per atendre les obligacions que es derivin
d’aquest contracte en l’exercici corresponent.
Vist que per part de l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL amb NIF núm. B65848889, 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 Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
5

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL amb NIF núm. B65848889,
el contracte del subministrament, transport i emmagatzematge, en règim de lloguer de
diversos ornaments d’enllumenat de Nadal, per tal de cobrir les necessitats en els nuclis
urbans de La Pineda i de La Plana del terme municipal de Vila-seca, mitjançant
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en
base a una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb la proposta presentada, pel
preu anual de 31.475,28 € (sense IVA), 6.609,81 € en concepte d’IVA que fan un total de
38.085,09 € (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària 50401.92000.20301;
Operació D_201800017970 – DFUT1_201800017971 – DFUT2_201800017972, amb una
durada 3 anys sense possibilitat de pròrroga:

Nº OFERTA

EMPRESES

OFERTA ECON.
.- Eur s/IVA

2
3
1

XIMENEZ CATALUNYA,SL
PORGESA
ICCT,SA

31.475,28
32.000,00
29.681,88

PUNTS s/40
PUNTS s/10
PUNTS s/50
MEM.
IMPORT
LLOGUER
TECN.
RECOMPRA
33,00
47,15
4,78
22,00
46,38
6,68
10,00
50,00
10,00

TOTAL
PUNTS
s/100
84,93
75,06
70,00

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 4.721,29 €, 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.
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TERCER.- Acceptar la liquidació del pagament de les despeses de publicitat de l’anunci
de licitació del subministrament, transport i emmagatzematge, en règim de lloguer de
diversos ornaments d’enllumenat de Nadal, per tal de cobrir les necessitats en els nuclis
urbans de La Pineda i de La Plana del terme municipal de Vila-seca , corresponent a la
liquidació tributària núm. 802803, per un import de 294,16 €.
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.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL CONTRACTE DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA FONT ORNAMENTAL DEL PARC DEL
PINAR DE PERRUQUET.
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 2 de març de 2018, es va convocar el
procediment pel contracte mixt del servei i subministrament de manteniment i conservació
de la font ornamental del Parc del Pinar del Perruquet - La Pineda – 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 Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, aplicable en virtut de la disposició 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:

Nº OFERTA

EMPRESES

2
1

COMSA
SERVICE
AQUAMBIENTE

PUNTS
OFERTA ECON.
s/45 MEM.
.- Eur s/IVA
TECN.
55.425,63
53.219,12

37,00
20,00

PUNTS
s/55
SERVEI

TOTAL
s/100 p

52,81
55,00

89,81
75,00
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ANY 2018
PRESSUPOST DEL SERVEI

PARTIDA PRESS.

BASE (€)

IVA 21% (€)

TOTAL (€)

50401-16000-22700

7.238,23

1.520,03

8.758,26

PARTIDA PRESS.

BASE (€)

IVA 21% (€)

TOTAL (€)

CONTRACTE SERV MANT I CONSERV
FONT PINAR DE PERRUQUET

50401-16000-22700

18.475,21

3.879,79

22.355,00

SUBM. RENOVACIO MAQUINARIA

50401-16000-63300

57.024,80

11.975,21

69.000,01

75.500,01

15.855,00

91.355,01

CONTRACTE SERV MANT I CONSERV
FONT PINAR DE PERRUQUET

ANY 2019
PRESSUPOST DEL SERVEI

TOTAL

ANY 2020
PRESSUPOST DEL SERVEI
CONTRACTE SERV MANT I CONSERV
FONT PINAR DE PERRUQUET

PARTIDA PRESS.

BASE (€)

IVA 21% (€)

TOTAL (€)

50401-16000-22700

18.475,21

3.879,79

22.355,00

PARTIDA PRESS.

BASE (€)

IVA 21% (€)

TOTAL (€)

50401-16000-22700

11.236,97

2.359,76

13.596,74

ANY 2021
PRESSUPOST DEL SERVEI
CONTRACTE SERV MANT I CONSERV
FONT PINAR DE PERRUQUET

Vist que l’empresa millor classificada en la licitació COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SAU amb NIF núm. A60470127, no es troba en el supòsit d’oferta
anormal o desproporcionada, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis
Públics de data 24 d’abril de 2018, en el que es proposa l’adjudicació del contracte mixt
de servei i subministrament de referència, a l’empresa esmentada.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12 de juny de 2018.
Vist l’informe núm. 12-2018-863* emès per la Intervenció General de data 11 de juliol de
2018.
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització se subordina, amb condició suspensiva, al crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. L’Ajuntament de Vila-seca s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els seus pressupostos en quantitat suficient d'acord amb el
que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, per atendre les obligacions que es derivin
d’aquest contracte en l’exercici corresponent.
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 Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte les
ofertes presentades i valorades en aquesta licitació, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovats al seu dia, per la contractació servei i subministrament de
manteniment i conservació de la font ornamental del Parc del Pinar del Perruquet - La
Pineda – Vila-seca, és la presentada per l’empresa COMSA SERVICE FACILITY
MANAGEMENT, SAU amb NIF núm. A60470127 pel preu anual de 18.475,21 € (sense
IVA), 3.879,79 € en concepte d’IVA que fan un total de 22.355,00 € (IVA inclòs), amb una
durada per un període de 3 anys amb possibilitat de pròrroga per 1 any més, que
correspon a la prestació del servei, ja que el subministrament té assignada una quantitat
fixa per a l’any 2019 (57.024,80 € (sense IVA) ), 11.975,21 € en concepte d’IVA que fan
un total de 69.000,01 € (IVA inclòs):

Nº
OFERTA

2
1

EMPRESES

PUNTS
OFERTA ECON.
s/45 MEM.
.- Eur s/IVA
TECN.

COMSA
SERVICE
AQUAMBIENTE

55.425,63
53.219,12

37,00
20,00

PUNTS
s/55
SERVEI

TOTAL s/100 p

52,81
55,00

89,81
75,00

ANY 2018
PRESSUPOST DEL SERVEI
CONTRACTE SERV MANT I CONSERV
FONT PINAR DE PERRUQUET

PARTIDA PRESS.

BASE (€)

IVA 21% (€)

TOTAL (€)

50401-16000-22700

7.238,23

1.520,03

8.758,26
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ANY 2019
PRESSUPOST DEL SERVEI

PARTIDA PRESS.

BASE (€)

IVA 21% (€)

TOTAL (€)

CONTRACTE SERV MANT I CONSERV
FONT PINAR DE PERRUQUET

50401-16000-22700

18.475,21

3.879,79

22.355,00

SUBM. RENOVACIO MAQUINARIA

50401-16000-63300

57.024,80

11.975,21

69.000,01

75.500,01

15.855,00

91.355,01

TOTAL

ANY 2020
PRESSUPOST DEL SERVEI
CONTRACTE SERV MANT I CONSERV
FONT PINAR DE PERRUQUET

PARTIDA PRESS.

BASE (€)

IVA 21% (€)

TOTAL (€)

50401-16000-22700

18.475,21

3.879,79

22.355,00

PARTIDA PRESS.

BASE (€)

IVA 21% (€)

TOTAL (€)

50401-16000-22700

11.236,97

2.359,76

13.596,74

ANY 2021
PRESSUPOST DEL SERVEI
CONTRACTE SERV MANT I CONSERV
FONT PINAR DE PERRUQUET

SEGON.- Requerir a l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU amb
NIF núm. A60470127, 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 dinovena del plec de
clàusules administratives particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i
també d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 5.622,52 €, d’acord amb
l’article 95 del TRLCSP, normativa aplicació d’acord amb la disposició transitòria primera de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
TERCER.- Advertir a l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU amb
NIF núm. A60470127, que de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al
seu favor.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 803190 i notificar la present resolució a
l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU amb NIF núm. A60470127,
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 378’27 €.
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CINQUÈ.- Aprovar la liquidació tributària núm. 803189 i notificar la present resolució a
l’empresa COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU amb NIF núm. A60470127,
per tal de fer efectiu l’abonament de la garantia definitiva per un import de 5.622,52 €.
SISÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SETÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a les empreses participants a la
licitació.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DELS PREMIS DE LA III EDICIÓ DEL
CONCURS D’ESCULTURES AMB LLIBRES AMB MOTIU DE LA DIADA DE SANT
JORDI 2018.
Ates que el dia 10 d’abril de 2018 va ser aprovada per la Junta de Govern Local la
realització la realització de les activitats amb motiu de la Diada de Sant Jordi a Vila-seca i
el III Concurs d’escultures amb llibres de l’Ajuntament de Vila-seca i les bases
especifiques del concurs amb una despesa màxima inicial per import de 24.119,74.-€
(IVA inclòs) a càrrec de la partida 40501 33400 22609 A_8730 del pressupost per a
l’exercici de 2018 i vist el decret de l’alcaldia, de data 8 de maig de 2018 que va nomenar
el jurat del Concurs d’Escultures de Llibres i que el jurat reunit en data 14 de maig de
2018, va acordar els premiats segons l’acta que figura a l’expedient.
Vist que, que una vegada presentades totes les factures i aprovades totes les despeses
corresponents a aquest esdeveniment, segons el detall que figura a l’expedient, el
resultat ha estat de 18.703,46.-€ (IVA inclòs).
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 de juny de 2018.
Vist l’informe favorable amb observacions núm. 12-2018-877 de la Intervenció General de
data 16 de juliol de 2018.
Vist l’informe complementari de data 17 de juliol de 2018, on es proposa l’esmena a
l’observació realitzada per la intervenció.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar l’acta del jurat de data 14 de maig de 2018 i el pagament dels premis
de la III edició Concurs d’Escultures amb Llibres de l’Ajuntament de Vila-seca en
col·laboració de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona realitzat durant l’any 2018 per un
import de 1.750,00.-€, que anirà a càrrec de la partida 40501 33400 22609 A_8730 del
pressupost per a l’exercici de 2018, segons el detall que figura a continuació.

PREMIAT

NIF

IMPORT

Sra. S. P. M.
Sr. O. Z. B.
Sra. R.D.C.

39706360B
47772169L
47105564T

1.000,00.-€
500,00.-€
250,00.-€

O. COMTABILITAT
DO_201800018115
DO_201800018116
DO_201800018117

SEGON.- Aprovar la liquidació de les despeses a càrrec de l’Ajuntament de Vila-seca per
la realització de les activitats amb motiu de la Diada de Sant Jordi a Vila-seca i el III
Concurs d’escultures amb llibres de l’Ajuntament de Vila-seca, que es van dur a terme
durant els dies 17 al 30 d’abril de 2017, per un import total de 18.703,46.-€ (IVA inclòs),
segons el detall que figura a l’expedient.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord a la Intervenció Municipal per a l’alliberament
del crèdit retingut i no utilitzat per import de 5.416,28.-€ a càrrec de la partida
40501.33400.22609 A/_201800018121.
7è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA PER A EFECTUAR L’ABONAMENT
AL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS DEL 2N. 50% DE L’ANY 2017 I DEL
1ER 50% DE L’ANY 2018 DEL SERVEI SUPRA-MUNICIPAL DE RECOLLIDA
D’ANIMALS ABANDONATS.
Atès que en el Pressupost General de l’exercici 2018 aprovat definitivament pel Ple
extraordinari de data 19 de gener del 2018 consta l’aplicació pressupostària
50501.31100.22700 amb una consignació inicial de 28.000 €.
Atès el que disposa la Base 23 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici
2018 pel que fa a la tramitació de la despesa i 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.
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Atès el conveni de col·laboració que regula el servei de recollida de gossos i altres
animals abandonats vius o ferits, formalitat el 10 de maig de 2005 entre el Consell
Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca, pel qual aquest últim delega el
servei supra-municipal de forma indefinida el servei de recollida de gossos i altres
animals abandonats vius o ferits.
Vist que és necessari realitzar una reserva de crèdit per a l’abonament del 2n. 50% de
l‘anualitat 2017 que correspon assumir a l’Ajuntament de Vila-seca en funció dels animals
recollits amb un import de 4.938,62 €.
Vist que és necessari realitzar una reserva de crèdit per a l’abonament del 1er. 50% de
l‘anualitat 2018 que correspon assumir a l’Ajuntament de Vila-seca funció del nombre
d’habitants del municipi amb un import de 7.953,66 €.
Atesa la liquidació (nota de càrrec, V1-2017), formulada pel Consell Comarcal del
Tarragonès , justificant i indicant l’ import que correspon assumir a l’Ajuntament de Vilaseca en concepte del segon semestre (50%) de l’exercici 2017, elaborat en funció dels
animals recollits.
Atesa la liquidació (nota de càrrec, V1-2018) formulada pel Consell Comarcal del
Tarragonès , justificant i indicant l’ import que correspon assumir a l’Ajuntament de Vilaseca en concepte del primer semestre (50%) de l’exercici 2018, elaborat en funció del
nombre d’habitants del municipi.
Vist l’informe de conformitat del gestor de servei de data 8 de maig de 2018.
Vist la diligència informe de fiscalització inicial núm. 2018-533 emès per la Intervenció
General en data 16 de maig.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 21 de maig de 2018 i que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Vist l’informe jurídic del cap de l’Àrea de Serveis Generals amb data 21 de maig de 2018.
Vist l’informe de fiscalització 12-2018-652 desfavorable de l’11 de juny de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 21 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 l’informe jurídic del secretari general als amb data 21 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,
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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 Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, passar a
l’estudi del següent assumpte:
PRIMER.- Validar i aprovar la despesa per a l’abonament al Consell Comarcal del
Tarragonès (NIF: P-9300002-D), del segon 50% de l’any 2017 en funció dels animals
recollits
per un import de 4.938,62 € a càrrec de l’aplicació pressupostària
50501.31100.22700, corresponent al pressupost municipal vigent fase ADO 15527.
L’ esmentat import serà ingressat mitjançant transferència al compte corrent del Consell
Comarcal del Tarragonès amb NIF: P-9300002-D (BBVA: ES80 0182 5634 1802 0151
6416).
SEGON.- Autoritzar i aprovar la despesa màxima per a l’ abonament al Consell Comarcal
del Tarragonès (NIF: P-9300002-D), de l’any 2018 en funció dels animals recollits i en
funció del nombre d’ habitants del municipi per un import de 14.000 € a càrrec de
l’aplicació pressupostària 50501.31100.22700, corresponent al pressupost municipal
vigent fase AD 15528.
TERCER.- Aprovar la despesa per l’ abonament al Consell Comarcal del Tarragonès
(NIF: P-9300002-D), del primer 50% de l’any 2018 en funció del nombre d’ habitants del
municipi per un import de 7.953,66 € a càrrec de l’aplicació pressupostària
50501.31100.22700, corresponent al pressupost municipal vigent fase O 15529.
L’esmentat import serà ingressat mitjançant transferència al compte corrent del Consell
Comarcal del Tarragonès amb NIF: P-9300002-D (BBVA: ES80 0182 5634 1802 0151
6416).
QUART.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
General als efectes oportuns.

7è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

L’alcalde president

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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