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

DATA:
LLOC:
HORARI:

20 d’agost de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 9.00 a 9.15 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, que presideix
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
Sr. Pere Segura Xatruch
Sr. Miguel Ángel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Excusa la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president

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 13
D’AGOST DE 2018.
Es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 13 d’agost de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.
No n’hi ha.
3r. ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN ARXIU D’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ.
ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 402/2018 DICTAT A LA SRA. M. J. D.
L. PER ORDENAR LA NETEJA DELS PATIS DEL C. DE LES CREUS, NÚM. 35 I 37, DE
VILA-SECA.
En data 22 de maig de 2018 s’inicia expedient d’ordre d’execució per la neteja,
desbrossada i desratització dels patis dels habitatges situats al c. de les creus, núm. 35 i
37, de Vila-seca, propietat de la Sra. M. J. D. L.
En data 31 de juliol de 2018 es rep informe de l’Inspector Municipal en el que es posa de
manifest que s’han realitzat els treballs ordenats.
Aquest acte no es sotmet a Fiscalització prèvia d’acord amb l’article 8.2 del Reial Decret
424/2017, de 28 d’abril atès que no és susceptible de produir drets o obligacions de
contingut econòmic o moviment de fons i valors.
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. Ordenar l’arxiu de l’expedient 402/2018 dictat a la Sra. M. J. D. L. per netejar
els patis dels habitatges del c. de les Creus, núm. 35 i 37 de Vila-seca, per haver donat
compliment a l’objecte de l’expedient d’acord amb l’informe emès per l’Inspector
Municipal en data 30 de juliol de 2018.
SEGON. Notificar aquest acord a la Sra. M. J. D. L.

4t. ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
COMERCIANTS I EMPRESARIS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació de comerciants i empresaris de Vilaseca on demana subvenció per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització
d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
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Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 19 de juliol de 2018.
Vist l’informe de control intern 12-2018-1009, fiscalització, de data 6 d’agost de 2018,
favorable.
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 concessió d’una subvenció a l’entitat Associació de comerciants i
empresaris de Vila-seca, amb NIF G43659903 per import de 18.500.-€ destinada a
finançar les activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 50601 43900 48000 (Associació de comerciants i empresaris de Vilaseca) i l’ operació AD 18772 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament
CINQUÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’ Associació de
comerciants i empresaris de Vila-seca.
SISÈ.-. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
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de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
NOVA UNIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat Associació nova unió de comerciants i
empresaris de La Pineda on demana subvenció per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any
2018.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament de data 26 de febrer de
2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 19 de juliol de 2018.
Vist l’informe de control intern 12-2018-1025, fiscalització, de data 8 d’agost de 2018,
favorable.
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 concessió d’una subvenció a l’entitat Associació nova unió de
comerciants i empresaris de La Pineda, amb NIF G55688097 per import de 6.000.-€
destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 50601 43901 48000 (Associació nova unió de comerciants i empresaris de
La Pineda) i l’operació AD 18756 del vigent pressupost.
SEGON.- D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió i l’acord de condicions tindran el caràcter de bases
reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
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TERCER.- Aprovar l’acord de condicions que figura a l’expedient i que haurà de ser
acceptat i signat pel beneficiari.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals ( o fotocòpies
compulsades), signades i amb les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i
NIF. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la
subvenció i del DNI i NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de
l’Ajuntament
CINQUÈ.-. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’ Associació nova
unió de comerciants i empresaris de La Pineda.
SISÈ.-. Ordenar la remissió de la informació de concessió de la subvenció a la “Base de
Datos Nacional de Subvenciones” a efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicitad de Subvenciones, així com la publicació en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
5è. ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA
RESTA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE
CARNAVAL DE VILA-SECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 12 de març de 2018 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca (NIF:G55610331) per
un import de 17.900,00.-€ (IVA inclòs) per a la realització i organització de les activitats i
el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018.
Ates que la Junta de govern local de data 12 de març de 2018 va concedir una bestreta
del 80% de la subvenció concedida per a la realització de les activitats de l’entitat 2018,
per un import de 14.320.-€, per tal que pugui fer front a les despeses prèvies a la
realització de les activitats i programa a realitzar.
Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació Comissió de Carnaval de Vilaseca corresponents a la realització i organització de les activitats i el funcionament de
l’entitat durant l’exercici 2018.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 de juliol de 2018.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-1031 emès per la Intervenció General en data 9
d’agost 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
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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 de Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Comissió de Carnaval de
Vila-seca (NIF:G55610331) per un import de 24915,11.-€ com a justificació de la
subvenció aprovada per la Junta de Govern Local en data 12 de març de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa final per import de 17.900,00.-€ i el pagament per un import
de 3.580,00.-€ corresponents al 20% restant per a la realització i organització de les
activitats i el funcionament de l’entitat durant l’exercici 2018, a càrrec de la partida
40501.33419.48000 O_201800018809 del vigent pressupost municipal .
TERCER.- Notificar aquest acord a l’associació Comissió de Carnaval de Vila-seca i a la
Intervenció Municipal.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIU A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ DURANT L’ANY 2017, MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2017.
Vist l’expedient tramitat amb motiu del pagament d’incentiu a les empreses per a la
promoció de l’ocupació durant l’any 2017.
Vistos els informes de fiscalització correlatius del 12-2018-703* al 12-2018-708*, del 18
de juny i l’informe de fiscalització 12-2018-714 del 19 de juny, tots informats en el mateix
sentit i amb objeccions suspensives.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 10 de juliol on es subsanen les
deficiències i d’acord amb el que preveu l’art 12.4 del RD 424/2017, de 28 d’abril, es
tornen a remetre els expedients de nou a Intervenció per tal de ser fiscalitzats.
Vistos els documents SICAPWEB, que acrediten l’existència de consignació a l’aplicació
pressupostària 40201 24100 47000 amb la denominació Subvencions Foment Ocupació
on a més, ja existeixen totes les AD comptabilitzades per les diferents subcarpetes que
conformen l’expedient 770/2016.
Vist el comunicat intern 272-18 pel qual es retornen tots els expedients i pel qual
s’interpreta que Intervenció retorna els expedients malgrat haver estat acceptades les
objeccions, perquè ha transcorregut el termini legal de 15 dies per comunicar aquesta
acceptació a l’òrgan Interventor i considera formulada l’objecció corresponent perquè
s’iniciï el procediment de resolució de discrepàncies previst en l’art 15 del RD 424/2017
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Vist l’informe emès pel Gestor de Servei afectat i cap de l’àrea de Serveis a les Persones,
amb el vist vistiplau de la Secretària Accidental, amb data 10 d’agost de 2018.
Vist el decret d’aquesta Alcaldia de data 13 d’agost de 2018, quina part dispositiva es
transcriu a continuació:
“PRIMER: RESOLDRE la discrepància a favor de l’òrgan gestor i aixecar l’objecció
formulada per Intervenció en els informes de fiscalització correlatius del 12-2018-703* al
12-2018-708*, i l’informe de fiscalització 12-2018-714*, en relació a l’aprovació del
pagament dels incentius a les empreses que havien participat en el programa IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2017”, i per tant continuar la tramitació de l’expedient, de conformitat amb
allò establert a l’article 217 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març i l’art 15.3 del RD 424/2017 de 28 d’abril.
SEGON. NOTIFICAR aquest Decret a la Intervenció General.”
Atès que 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 l’Alcaldia
previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Aprovar els justificants i els pagaments d’incentius a les empreses per a la
promoció de l’ocupació durant l’any 2017, mitjançant el programa IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2017, segons la següent relació:
PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA

NÚMER
O
OPERA
CIÓ

EMPRESA

NIF

N. EXP

ENMA HOSTELERIA SL

B43468420

770/2016
Contracte 25

40201 24100 47000

2018000
07636

2.000,00 €

R. P. G.

39692053X

770/2016
Transformació 5

40202 24100 47000

2018000
07652

2.000,00 €

E. V. L. S.

770/2016
39726141N Contracte
fix>45 23

40203 24100 47000

2018000
07634

6.000,00 €

SERVITUR SALVAMENT SL

B43780667

770/2016
Transformació 8

40204 24100 47000

2017000
29137

4.000,00 €

ACCIONA MULTISERVICIOS SA

A79059705

770/2016
Contracte 6
mesos formació
35

40205 24100 47000

2018000
07644

12.000,00 €

ESPECIALITATS JB SL

B43365816

770/2016
Transformació 3

40206 24100 47000

2018000
07649

2.000,00 €

IMPORT
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BERCOSE SL

770/2016
B43738426 Contracte
12m+12>45 2-3

40207 24100 47000

2018000
07620

TOTAL

6.000,00 €

34.000,00 €

SEGON: Notificar a la Intervenció General aquesta resolució perquè realitzi els apunts
comptables corresponents i doni trasllat a la Tresoreria perquè efectuï el pagament,
d’acord amb el que preveu l’article 15.3 darrer paràgraf, del RD 424/2017, de 28 d’abril.
TERCER: Donar trasllat d’aquest acord al SOCE i a les empreses beneficiàries.

6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència pels motius exposats en la part expositiva dels
assumptes sobrevinguts, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, passar al
debat i aprovació, si escau, dels següents acords:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS
DE SERVEIS.
1.
En diverses dates dels primers dies de juliol són recepcionades en els diferents
Òrgans Gestors (en endavant OG) un conjunt de factures presentades pels proveïdors
municipals i corresponents a serveis i treballs prestats a l'ajuntament de Vila-seca.
Aquestes factures són conformades pels OG i trameses a la Intervenció Municipal (en
endavant IM) per, en primer lloc, procedir a la intervenció del reconeixement de
l'obligació, i en segon lloc i seguidament per preparar la corresponent relació de factures i
la proposta del Regidor d'Hisenda a la Junta de Govern Local (en endavant JGL) per la
seva aprovació i posterior pagament, seguint el procediment utilitzat des de sempre en
l'ajuntament de Vila-seca . Cal tenir, a més, en compte que la Intervenció Municipal no té
assignada en la RLT nomes la funció interventora sinó també la direcció dels serveis
econòmics i de Gestió pressupostària, per la qual cosa el personal adscrit a la Intervenció
desenvolupa també aquestes tasques, sota la coordinació i responsabilitat del interventor
municipal.
2.
Per diverses i idèntiques diligències de la Intervenció no motivades, de data 19 de
juliol i següent i sense cap comunicació escrita o verbal prèvia de modificació del
procediment de tramitació fins al pagament de factures , les factures originals ja
conformades són retornades als OG per quan no han estat conformades electrònicament
i demanant-los que procedeixin a la seva aprovació (sic) en el termini de 30 dies.
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3.
Per part de tots els OG s'adreça a la IM informe-resposta de diverses dates a
partir del 23 de juliol a la seva Diligència, exposant que no tenen competència per
l'aprovació de les factures (que correspon a la JGL) i que la no conformitat electrònica de
les mateixes no constitueix cap impediment per la intervenció del reconeixement de les
obligacions per part de la IM, la qual cosa se sol ·licita novament a la IM. I junt a aquest
informe resposta es retornen a la IM els originals de les factures conformades , donant-ne
compte a aquesta Alcaldia.

4.
En data 26 de juliol de 2018 la IM, a través d'un Comunicat Intern CI 263-18,
retorna per segona vegada les factures als OG sense haver dut a terme ni la intervenció
prèvia del reconeixement de l'obligació instada expressament pels OG, ni la confecció de
la proposta o proposta d'aprovació de les mateixes del Regidor d'Hisenda, com venia
essent el procediment habitual. En aquest CI 263-18 s'afirma per l'Interventor municipal
d'una manera indirecta i sense cap concreció o justificació normativa que els canvis
introduïts pel RD 424/2017 han suposat també un canvi, tant en la fiscalització com en el
procediment de tramitació i aprovació de las factures registrades en l'ajuntament de Vilaseca. D'aquest comunicat intern l'interventor en dona trasllat a aquesta Alcaldia,
acompanyat d'una proposta d'instrucció tècnica relativa a la tramitació i aprovació de
factures, de la que es dedueix un canvi molt significatiu respecte al procediment actual.
(Aquesta alcaldia, davant la indeterminació jurídica d'aquests fets i documents, demana
informe jurídic a la Secretaria General sobre aquest comunicat intern 263- 18, com es
detallarà més endavant).
5.
A partir de 1'1 d'agost de 2018 els OG trameten a la IM- donant-ne compte també i
novament a aquesta Alcaldia- un nou informe-resposta al CI 263-18 de la IM, en el que es
justifica jurídicament la incompetència dels OG per aprovar les factures, que l'entrada en
vigor del RD 242/2017 no ha comportat cap canvi en el procediment intern de la
tramitació fins al pagament de les factures, i que, malgrat ser preceptiu, no s'ha dut a
terme l'evacuació del tràmit d'intervenció prèvia, malgrat haver-se sol·licitat per dos
vegades anteriorment. Finalment, en aquest informe-resposta es torna a sol·licitar pels
OG la intervenció del reconeixement de les obligacions corresponents a les factures ja
conformades, per la qual cosa es retornen a la IM i que pel cas que aquesta intervenció
no sigui de conformitat, es tingui per comunicada la tramitació del procediment per a la
resolució de discrepàncies previst a l'article 15.2 del RD 424/2017.
6.
Amb caràcter casi immediat, la IM retorna les factures a una part dels OG
acompanyant altre cop de l'anterior CI 263-18 de 26 de juliol de 2018, sense emissió del
tràmit d'intervenció prèvia de les esmentades factures.
7.
Els OG, de conformitat amb les instruccions donades per l'alcaldia a la IM en escrit
de data 1 d'agost, retornen les factures a la IM per a la seva intervenció prèvia, donat
compte a aquesta Alcaldia. En aquell moment i en data 2 d'agost de 2018, segons les
informacions proporcionades pels OG, hi ha un total de 264 factures conformades i
pendents d'intervenció prèvia i pagament, per un import total de 845.756,45 €.
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8.
La IM al seu torn envia les factures originals a aquesta alcaldia, acompanyades
del comunicat intern Cl-294-18, amb una relació per cadascun dels OG i una proposta
també per cada OG, però sense haver-se efectuat la intervenció prèvia de les factures ja
conformades.
9.
Davant la importància i gravetat d'aquests fets, aquesta alcaldia ha dut a terme
davant la Intervenció Municipal les següents actuacions, amb la finalitat de solucionar
aquesta problemàtica i evitar perjudicis a tercers i al propi ajuntament, i aplicant criteris de
racionalitat i proporcionalitat en les esmentades actuacions:
a)
En data 26 de juliol aquesta Alcaldia adreça escrit a l'interventor demanant-li que
li fes arribar una relació de totes les factures ja conformades manualment pels OG i que
es trobaven pendents d'intervenció prèvia, alhora que li pregava que es posés en
contacte amb el Regidor d'Hisenda per tal de poder aclarir la situació.
b)
En data 30 de juliol l'interventor, a través del Comunicat Intern CI 265-18
comunica a l'Alcaldia que la informació sol·licitada -relació de factures- "resta a disposició
dels gestors pels motius fonaments de l'escrit assenyalat "(Comunicat intern CI 263-18)
sense facilitar-la a l'Alcaldia com se li havia demanat. Així mateix comunica que
acompanya de forma gràfica proposta de solució (nou procediment i circuit de tramitació
fins al pagament de factures) i que en dona trasllat també al Regidor d'Hisenda.
c)
En data 1 d'agost i davant el fet que no s'ha lliurat la informació sol·licitada
(relació de factures conformades), aquesta alcaldia adreça nou escrit a l'interventor
demanant la seva urgent col·laboració per tal de, primer, que es faci càrrec de fer
preparar als Serveis de gestió econòmica de l'àrea d'Intervenció les relacions de factures
ja conformades pels òrgans gestors per tal de continuar el procediment que ha de
conduir a la seva aprovació i pagament i que faci preparar també la proposta del regidor
d'Hisenda per sotmetre-la a l'aprovació de la JGL del dia 13 d'agost. I segon, que atès
que s'està en un període vacacional i per tal de continuar garantint la normal tramitació i
pagament de les factures dins els terminis establerts, es demana a l'interventor que, pel
cas que no pugui fer-ho personalment , que garanteixi a través dels seus col·laboradors
que el gaudiment de les vacances no impedeixi el regular funcionament d'un servei
essencial com és la tramitació de les factures.
d)
En data 2 d'agost, el Regidor d'Hisenda tramet escrit a aquesta Alcaldia en el que,
en síntesi, comunica que no ha tingut coneixement previ ni ha autoritzat o proposat cap
canvi en el procediment seguit fins a la data per a la tramitació del pagament de les
factures registrades en l'ajuntament de Vila-seca , que s'ha dut a terme sempre per la
Unitat de Gestió Pressupostària dels Serveis Econòmics de l'Àrea d'Intervenció i amb
l'única col·laboració dels OG en la conformitat de les factures. Així mateix fa avinent que
la proposta de la IM de nou procediment de tramitació de factures presenta unes
característiques de major i innecessària complexitat i importants desavantatges respecte
a l'actua l en termes d'eficàcia, eficiència i compliment de l'objectiu legal de pagament en
termini, sens perjudici que es pugui dur a terme una comparativa , tècnica i rigorosa, de la
nova proposta i en la que haurien de participar conjuntament la IM i els OG.
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e)
Davant les circumstàncies exposades i el contingut del CI 263-18 , aquesta
Alcaldia sol·licita a la Secretaria general que emeti informe sobre els següents punts
relatius al CI 263-18:
La Secretaria General emet informe que és lliurat en data 9 d'agost de 2018.
f)
En data 6 d'agost de 2018 la IM efectua un nou Comunicat intern CI 271-18
adreçat a aquesta alcaldia pel qual, sense aportar la documentació sol·licitada
anteriorment i per dos vegades , ni haver-se efectuar la intervenció prèvia de les factures,
es fan unes consideracions genèriques i no motivades sobre que l'actual procediment,
seguit i acceptat per la pròpia Intervenció, podria ser més insegur jurídicament i més
ineficient.
g)
En data 7 d'agost de 2018 i en resposta a l'anterior CI 271, la alcaldia actal.
sol·licita urgentment a l'interventor municipal, primer, que exerciti les seves funcions
respecte a aquestes factures, i segon que li faci arribar la relació de factures pendents de
pagament, reiteradament sol ·licitada a l'interventor municipal.
h)
En data 7 d'agost de 2018 la IM tramet un nou comunicat intern Cl294-18 a la
Alcaldia, de contingut pràcticament idèntic al del comunicat intern anterior CI 271-18 i
s'acompanya amb les factures originals .
i)
En data 8 d'agost de 2018 i en el marc de la sessió de la Comissió Especial de
Comptes, l'interventor presenta un document anomenat diligència de salvaguarda en
el qual es fan consideracions alienes a l'ordre del dia i contingut competencial de la dita
Comissió Especial de Comptes, i que pel que fa a la problemàtica de la tramitació del
pagament de factures, es diu que l'interventor no considera oportú habilitar la seva
signatura i funcions durant la seva absència per vacances del 1O al 24 d'agost i obviant
que existeix decret de l'Alcaldia de 7 de juny de 2018 de nomenament d'interventora
accidental pel dit període vacacional, en compliment d'allò que preveu l'article 52.4
del RD 128/2018, de 16 de març, comunicat a la Direcció General d'Administració
Local, Decret que no ha estat objecte de cap modificació ni de proposta en aquest sentit.
j)
En data 9 d'agost de 2018, per la gravetat de la situació de bloqueig i
endarreriment provocat pel la manca de exercici de la funció interventora en el
reconeixement de les obligacions i, per tant , en el pagament de les factures i també a la
vista de l'informe emès per la Secretaria General en la mateixa data, aquesta Alcaldia
acta!. dicta un primer Decret -notificat el mateix dia 9 a l'interventor municipal- en el qual i
en relació a les factures pendents d'intervenció prèvia i d'aprovació i pagament, té la
següent part dispositiva.
"RESOLC
PRIMER.- Declarar sense efecte qualsevol instrucció, ordre o mandat donats per la
Intervenció Municipal en qualsevol de les diligències de retorn de factures, així com el
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Comunicat Intern 263-18, i, en especial, la proposta de nou procediment de tramitació fins
pagament de les factures que figura com annex a l'esmentat CI 263/18, en els termes
tramesos a aquesta Alcaldia .
SEGON.- Ordenar a la Intervenció Municipal i a tots el Òrgans Gestors que la tramitació
fins al seu pagament de les factures presentades per proveïdors municipals es continuï
fent de conformitat al procediment que s'ha seguit fins a la data i que en síntesi es el
següent:
a)
Presentació de la factura a Intervenció, electrònicament o en format paper.
b)
Tramesa per Intervenció del document de la factura en paper, al gestor per a la
seva conformitat.
c)
Conformitat per part del gestor de la factura i retorn a Intervenció de les mateixes
per a la seva fiscalització.
d)
La Intervenció, mitjançant els seus serveis de control intern realitza la fiscalització,
i mitjançant els de gestió pressupostària elabora la relació de factures fiscalitzades
favorablement i prepara la proposta del regidor d'Hisenda.
e)
El regidor d'Hisenda revisa i modifica, si s'escau, el contingut de la proposta i
l'eleva a la JGL per a la seva aprovació. N 'és l'òrgan competent per delegació de
l'alcaldia mitjançant Decret de data 15 de juliol de 2015
f)
Tramesa de l 'acord d'aprovació de la JGL de la relació de factures a Intervenció
per a la seva comptabilització definitiva i tramitació de l'ordenació de pagament.
g)
Trasllat de la Tresoreria per a la preparació dels pagaments efectius.
TERCER.- Declarar que no procedeix l'aplicació del procediment de resolució de
discrepàncies per no haver-se efectuat la preceptiva intervenció prèvia del reconeixement
de les obligacions derivada de les factures retornades, així com per la seva invalidesa, a
l'haver-se deixat sense cap efecte tant el CI 263-18 com les diligències de retorn als
òrgans gestors emeses per la Intervenció municipal en relació a la tramitació de les
factures, que en cap cas constitueixen l'informe preceptiu de intervenció prèvia regulat als
arts. 18 i 19 del RD 42412017.
QUART.- Requerir a la Intervenció per tal que exerceixi la preceptiva funció interventora
respecte de totes les factures que a la data d'emissió del present decret es trobin
degudament conformades pel Òrgans gestors, en el termini de 5 dies hàbils, previst a l
'art. 1O. 2 del RD 424/2 017, transcorregut el qual s'entendrà emès de conformitat, tal i
com ho preveu l'art. 11 de la mateixa norma, i que per tant cap informe posterior pugui
variar aquest sentit de conformitat, per raons de seguretat jurídica.
CINQUÈ.- Requerir a la Intervenció Municipal per tal que, en relació a /es factures i
relacions que han estat objecte de devolució per la mateixa: :
1.
Que confeccioni en un termini màxim de dos dies la proposta del Regidor
d'Hisenda per a la seva remissió a la Junta de Govern Local, mitjançant una única
proposta inclusiva de totes les relacions que de les factures ja conformades pels Òrgans
Gestors i que hagin estat objecte de la preceptiva intervenció prèvia amb resultat de
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conformitat, a quin efecte se li retornen totes les factures originals, remeses per la
Intervenció a aquesta Alcaldia.
2.
Quan el resultat de la intervenció prèvia al reconeixement de l'obligació de
qualsevol factura sigui amb objeccions, derivada de requeriment efectuat en el punt quart,
que es trameti a l’òrgan gestor corresponent la factura, acompanyada del l'informe
d'Intervenció, per a continuar la seva tramitació, be sigui per rectificar l'objecció, be sigui
per presentar el corresponent procediment de discrepància. L'informe d'Intervenció que
formulí objeccions haurà de ser singular i individual per a cada factura, i contenir la
deguda descripció de la objecció formulada i especialment, la seva motivació i
fonamentació jurídica.
SISÈ.- Que amb caràcter general, en l'exercici de la funció interventora, la Intervenció
emetí els seus informes de conformitat amb allò que disposen els articles 11 a 14 del RD
42412017 i, per tant i en especial:
a)
Quan aquests informes presentin objeccions, aquestes estiguin clarament
descrites, degudament fonamentades i jurídicament motivades d forma comprensible i
suficient, amb expressió de les concretes normes amb les que es suporten les objeccions
i el seu caràcter bàsic o no als efectes de la fiscalització o intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics.
b)
Que, tal i com ho preveu l'art 12. 1. ap.2n. del RD 424117, totes les objeccions
observades en cada expedient s'incloguin un únic informe de fiscalització.
c)
Que el resultat dels informes de fiscalització s'adapti a la terminologia i tipologia
establerta en els articles 11 a 14 del RD 424/2017 i per tant, es deixí d'utilitzar la
terminologia que es ve emprant fins a la data, per no adaptar-se a la establerta a la
normativa esmentada.
SETÈ.- Requerir a la Intervenció municipal per tal que informi, en el termini de 1O dies
hàbils, d'acord amb l'art 80.2, de la L39/2015, sobre la descripció , concepte i naturalesa
de la "incidència R032" que s 'esmenta en el Cl263-18, en especial sobre la seva
fonamentació i motivació jurídica , i especificant de forma concreta sí es traca d'una
objecció a un requisit bàsic, o una observació complementària , i en base a quina norma
jurídica te una o altra naturalesa.
VUITÈ.- Donar trasllat i notificar al present decret a l'Interventor Municipal, a la Tresorera
Municipal, als caps de les Àrees de Gestió Municipal, als regidors delegats de cadascuna
de les àrees municipals, i a tots els òrgans gestors."
k)
Així mateix, per garantir la continuïtat en la funció interventora durant els períodes
de vacances i atès que aquest es troben sempre supeditats, si escau, a les necessitats
urgents i justificades del servei, i per tal d'evitar la paràlisi en la tramitació normal dels
expedientes subjectes a la funció interventora, que ja es troba prou endarrerida segons
consta en els antecedents documentals dels propis expedients administratius, l'alcaldia
actal. dictà un nou i sego n decret, en data 9 d'agost de 2018 i notificat en la mateixa data
a l'interventor municipal, quina part dispositiva estableix el següent:
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PRIMER.- Disposar que per la Intervenció Municipal s'emetin els informes derivats de la
funció interventora en règim de fiscalització i intervenció prèvia en el termini de 5 dies
hàbils, tal com estableix obligatòriament l'article 10.2 apartat 2n. del RD 42412017. Tot
això sense perjudici que per la Intervenció es pugui sol ·licitar motivadament i abans
d'exhaurir el termini de 5 dies, un nou, addicional i màxim termini de 3 dies hàbils.
SEGON.- Disposar que per la Intervenció Municipal s'emetin els informes derivats de la
funció interventora en la resta d 'expedients no inclosos en el punt anterior en el termini
de 1O dies hàbils, tal com estableix obligatòriament l'article 10,2 apartat 1r, del RD
42412017. Tot això sense perjudici que per la intervenció es pugui sol·licitar
motivadament i abans d'exhaurir el termini de 1O dies, un nou, addicional i màxim termini
de 3 dies hàbils.
TERCER.- Transcorreguts els terminis anteriors per a l'emissió dels informes derivats de
la funció interventora , el resultat de la fiscalització s'entendrà emès de conformitat tal i
com preveu l 'article 11 del RD 42412017, i, per tant, cap Informe posterior podrà variar
aquest sentit de conformitat per raons de seguretat jurídica.
I) En data 10 d'agost de 2018, l'interventor municipal, inicia un període de vacances del
1O al 24 d'agost , sense haver donat cap resposta als decrets anteriors d'aquesta alcaldia
i resta en el seu lloc i funcions, com a interventora accidental, la funcionària designada
per Decret de l'Alcaldia de 27 de juny de 2018.
m) En data 1O d'agost i a la vista de l'absència de l'interventor titular per vacances sense
haver exercit les seves funcions en la intervenció prèvia de les factures , l'alcaldia actal.
requereix a la Interventora accidental i a la tècnica de fiscalització que el dilluns dia 13
d'agost informin per escrit a l'alcaldia en relació al compliment dels decrets de l'alcaldia de
9 d'agost de 2018, que fan referència a l'aprovació i pagament de factures i tramitació
dels informes de fiscalització prèvia respectivament.
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
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prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que ha transcorregut el termini de 5 dies previst a l'art 10 del RD 424/17, facilitat
novament a la intervenció per a l'exercici de la intervenció prèvia al reconeixement de
l'obligació corresponent a les factures esmentades , sense haver-se formulat ni emès cap
informe i atenent tant a la urgència com a la seguretat jurídica en el pagament de les
esmentades factures , cal considerar evacuat el corresponent tràmit d'intervenció prèvia,
amb resultat de conformitat tal com el regula l'art. 11 del RD 424/17, quedant per tant
expedit el procediment per tal d'aprovar- les esmentades factures i procedir al seu
posterior pagament , tot això amb caràcter d'urgència per causa de l'elevat retard que
s'ha produït en l'exercici de la funció interventora i altres elements incidentals en la
tramitació de la seva aprovació que l'han originat i que han estat descrits en els punts
anteriors.
Per tot l'anterior, 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 i certificacions de serveis que conté la relació
adjunta, per import de 1.096.008,59 € (IVA inclòs), així com uns abonaments per import
de 156,38 €.
SEGON. Ordenar la realització de les operacions comptables oportunes en el termini
màxim de 24 hores, i en tot cas per tot el dia 21 d'agost de 2018, del reconeixement de
les obligacions corresponents a les factures i certificacions de serveis aprovades en el
punt Primer del present Decret; amb indicació de les partides pressupostàries on
s'imputen cada factura, i donant-ne trasllat a la Tresoreria per tal que aquesta pugui
preparar la proposta d'ordenació del pagament.
TERCER. Ordenar a la Tresoreria que, un cop rebuda la relació comptable de les factures
aprovades, en el termini màxim de 24 hores i en tot cas per tot el dia 22 d'agost de 2018,
procedeix i a elevar a l'Alcaldia l'ordenació del pagament de totes les factures de la
relació adjunta i, posteriorment , a la confecció de les ordres de transferència de les
esmentades factures, de tal forma que es puguin pagar per tot el dia 23 d'agost de 2018.
QUART. Comunicar a la Intervenció Municipal que, pel cas que alguna de les factures i
certificacions de serveis incloses en la relació aprovada en el punt Primer, no disposés de
la dotació pressupostària oportuna, s'exclogui dels tràmits de comptabilització i ordenació
del pagament, ordenats en el punts anteriors Segon i Tercer del present Decret.
CINQUÈ. Notificar la present resolució a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per tal
d'executar-la en els seus estrictes termes, a la Direcció General d'Administració Local,
així com donar-ne compte a la pròxima Comissió d'Hisenda.
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6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, REDACCIÓ I SEGUIMENT DEL
PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ
D’EXECUCIÓ D’OBRA, PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT, ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I PROJECTE DE
MUSEÏTZACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA RESTAURACIÓ, PER AL
DESENVOLUPAMENT CULTURAL, DEL CELLER NOUCENTISTA DE VILA-SECA,
COFINANÇAT PELS FONS FEDER (2 FASES).
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 4 de desembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei d’assistència tècnica consistent
en la redacció del projecte bàsic i executiu, redacció i seguiment de projecte per a
llicència ambiental, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, redacció i seguiment del
programa de control de qualitat, redacció de l’estudi de seguretat i salut, coordinació de
seguretat i salut en fase d’execució i Projecte de museïtzació per a les obres de
restauració per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista de Vila-seca,
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i ordinari, subjecte a regulació harmonitzada, en base a
una pluralitat de criteris de valoració, mitjançant Comitè d’Experts, d’entre totes aquelles
ofertes admeses a la licitació, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic, normativa aplicable d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta
contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de juny de 2018.
Vis l’informe de control intern 12-2018-891* de data 18 de juliol de 2018. Diligència de
Requeriment.
Vist l’informe complementari del gestor del servei a l’informe de control intern 12-2018891* de data 18 de juliol de 2018. Diligència de Requeriment, emès per la Intervenció
general.
Vist l’informe de control intern núm.12-2018-1032 de la Intervenció General de data 9
d’agost de 2018 i l’informe complementari del gestor de data 17 d’agost de 2018.
Vist que per part de l’empresa ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS, SLP. amb
NIF B58512476, 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 l’alcaldia acctal., la Junta de
Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS, SLP.
amb NIF B58512476, el contracte del servei d’assistència tècnica consistent en la
redacció del projecte bàsic i executiu, redacció i seguiment de projecte per a llicència
ambiental, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, redacció i seguiment del programa
de control de qualitat, redacció de l’estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i
salut en fase d’execució i Projecte de museïtzació per a les obres de restauració per al
desenvolupament cultural del Celler Noucentista de Vila-seca, mitjançant procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una
pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb la proposta presentada pel preu de
355.000,00 € (sense IVA), 74.550,00 € en concepte d’IVA que fan un total de 429.550,00
€ (IVA inclòs), distribuïts segons consta al quadre de la previsió plurianual del contracte
obrant a l’expedient, i a càrrec de l’aplicació pressupostària; DESPESA:
30201.33601.63200,fase D-201800018810 i INGRÈS: 20201.93100.39900,
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització se subordina, amb condició suspensiva, al crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. L’Ajuntament de Vila-seca s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els seus pressupostos en quantitat suficient d'acord amb el
que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, per atendre les obligacions que es derivin
d’aquest contracte en l’exercici corresponent.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula onzena 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.
TERCER.- Acceptar les liquidacions dels pagaments de les despeses de publicitat de
l’anunci de licitació del BOPT núm. 3, de data 4 de gener de 2018 per import de 339,52
€, liquidació tributària núm. 802591; anunci ampliació termini de licitació del BOPT núm.
16, de data 23 de gener de 2018 per import de 329,26 € liquidació tributària núm. 802592;
i anunci licitació al BOE núm. 16, de 18 de gener de 2018, per import de 1.047,54 €
liquidació tributària núm. 802593.
QUART.- Acceptar el pagament de la garantia definitiva per un import de 17.750,00 €,
d’acord amb l’article 95 del TRLCSP, normativa aplicable d’acord amb la disposició
transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.
CINQUÈ.- 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, i a la presentació del justificant de la contractació d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil de l’adjudicatari que doni compliment als mínims
establerts als plecs de clàusules.
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SISÈ.- Aprovar el pagament per un import total de 9.680,00 € en concepte de
remuneració entre les propostes gràfiques presentades pels licitadors classificats en la
2a. Fase de la licitació, amb càrrec a la partida 30301.15100.22706.
SETÈ. Aprovar el pagament per un import total de 15.000,00 € en concepte de retribució
dels membres del Comitè d’experts que ha de valorar les propostes presentades pels
licitadors, amb càrrec a la partida 30301.15100.22706, fase despesa D-201800018811,
18812 i 18813.
VUITÈ .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
NOVÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari, a la resta de participants a la licitació
i als interessats, amb indicació dels recursos pertinents.
8è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

El president accidental,

Adolf Barceló Barceló

F. Xavier Farriol Roigés
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