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

DATA:
LLOC:
HORARI:

11 de febrer de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons.
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 ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 4 DE FEBRER DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 4 de febrer de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013004, 2013005, 2013006 I 2013007.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 29 i 31 de
gener i 4 i 5 de febrer de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms.
2013004, 2013005, 2013006 i 2013007, per import de 130.229,75; 212.084,91; 84.199,43
i 48.277,66 euros, respectivament.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SUPERVISIÓ DELS TREBALLS DE REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local 3 de desembre de 2012, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació del servei de supervisió dels treballs de regeneració
de la platja de la Pineda.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
174 i concordants del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que part de l’empresa SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA ha presentat la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i
vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA, el contracte del
servei de supervisió dels treballs de regeneració de la platja de la Pineda, d’acord amb la
proposta presentada pel preu de 37.850,00 € pressupost net, i 7.948,50 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 45.798,50 € (IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense
publicitat.
SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 1.892,50 €, d’acord amb l’article
95 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER.- Aprovar la despesa anual per a l’any 2013 de 9.462,50 € de base imposable
més l’IVA que ascendeix a 1.987,13 fent un total amb impostos inclosos de 11.449,63 € a
càrrec de la partida 2013.13.15000.61900 (AD-2349) del pressupost municipal.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
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CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DE
LA COBERTA EN MAL ESTAT DE L’EDIFICI DE LA PISCINA MUNICIPAL.
Vist l’estat de deteriorament en que es troben les juntes entre les plaques que conformen
l’acabat de la coberta de l’edifici de la piscina municipal, la qual cosa comporta goteres i
entrada aigua a l’interior, es fa necessària la seva reparació per al de mantenir-la en bon
estat de conservació.
Els treballs a realitzar consistiran en la retirada del material segellat existent i reparació i nou
segellat de totes les juntes de la coberta amb bandes de 30 cm. d’amplada amb doble
làmina impermeabilitzant d’oxiasfalt amb acabat d’autoprotecció d’alumini.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Aplitec SL, empresa especialitzada en aquest
tipus de treballs per import de 9.536,16 € sense IVA i 2.002,59 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 11.538,75 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos
pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària amb càrrec a la partida 2013.13.34200.21200 AD
2165 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte d’obres pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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, i
només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Aplitec SL, el contracte menor d’obres per realitzar els
treballs d’arranjament de la coberta en mal estat de l’edifici de la piscina municipal de Vilaseca, presentant un pressupost per import de 9.536,16 € sense IVA i 2.002,59 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 11.538,75 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 11.538,75 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2013.13.34200.21200 AD 2165 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Aplitec SL, al departament d’urbanisme
i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE PER A LA REFORMA DE L’EDIFICI DE L’ANTIC
CAP.
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Donat que s’ha de fer la sol·licitud pel finançament PUOSC per l’any 2013, caldrà realitzar
un avantprojecte i tenint en compte que la major part de la reforma consisteix en les
modificacions de les instal·lacions, s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada
en la redacció de projectes d’aquest tipus de treballs.
Vist el pressupost presentat per Consulting Tècnico Ditecsa SL, per import de 3.200,00 €
més 672,00 € en concepte de IVA fent un total de 3.872,00 €, considerant-se correcte, així
com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 2013.13.15000.61900 AD 2267 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel
Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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 i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Consulting Tècnico Ditecsa SL, el contracte menor de
serveis consistent en els honoraris per la redacció de l’avantprojecte per la reforma de
l’edifici de l’antic CAP, com a dependències municipals, presentant un pressupost per import
de 3.200,00 € de base imposable, més 672,00 € en concepte de IVA fent un total de
3.872,00 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.872,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD 2267 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a Consulting Tècnico Ditecsa SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PELS
TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMS D’EMERGÈNCIA A LES ESCOLES ANTONI
TORROJA I MIRET, SANT BERNAT, MESTRAL, LA PLANA I CAL.LÍPOLIS.
Girada visita d’inspecció a diversos centres escolars per tal que fer un seguiment i revisió
de l’estat en que es troben els diversos components dels sistemes de seguretat, protecció
i evacuació dels edificis, s’ha comprovat que una part de les llums de l’enllumenat
d’emergència no funcionava, ja que tant les bombetes estan fosses com les bateries són
molt antigues i no es recarreguen.
Per tal de subsanar aquesta incidència a l’Escola Antoni Torroja i Miret, Sant Bernat Calvó,
Mestral, La Plana i Cal·lipolis, es preveu substituir tots els blocs de lluminàries d’emergència
que no funcionen (essent un total de 136 unitats). Tot això, adequat a la normativa actual i
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així mantenir els sistemes d’enllumenat d’emergència en cas d’evacuació dels edificis en
condicions òptimes de servei.
Vist el pressupost presentat pel Sr. Ll. E. R. R. per import de 5.248,23 € sense IVA i
1.102,13 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.350.36 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària amb
càrrec a la partida 2013.13.32100.21200 AD 2350 del pressupost municipal, i vist l’informe
emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte
menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui,
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. Ll. E. R. R., el contracte menor d’obres per realitzar els treballs de
substitució els blocs de llums d’emergència a les Escoles Antoni Torroja i Miret, Sant Bernat
Calvó, Mestral, La Plana i Cal·lipolis, presentant un pressupost per import de 5.248,23 €
sense IVA i 1.102.13 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.350,36 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.350,36 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2013.13.32100.21200 AD 2350 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Ll. E. R. R., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA D’ADEQUACIÓ DEL
JARDÍ JOAN AMADES DE VILA-SECA.
Vista la memòria valorada d’adequació del jardí de Joan Amades de Vila-seca, redactada
per SOFFITTO Arquitectura SLP, així com l’informe emès pels Serveis Tècnics
municipals i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada d’adequació del jardí de Joan Amades de Vila-seca,
redactada per SOFFITTO Arquitectura SLP, amb un pressupost total de 50.023,72 € (IVA
inclòs).
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4.6
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. J. G. LL. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA REFORMA I
AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE AL C. SANT PERE, 60 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. G. Ll., de llicència municipal per a la reforma i ampliació d’un
habitatge al c. Sant Pere, núm. 60 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. G. Ll., la llicència municipal d’obres núm. 42/12 per a la
reforma i ampliació d’un habitatge al c. Sant Pere, núm. 60 de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
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.
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.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- 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.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
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7a.- S’haurà de complir amb la normativa estètica del casc antic i en concret el color de la
façana que haurà de ser terròs i autoritzat pels Serveis Tècnics Municipals abans de fer
l’aplicació.
8a.- Per l’ocultació de tot tipus de cablejat grapejat per façana s’haurà de disposar d’una
motllura modular.
9a.- De modificar les portes d’accés a la planta baixa aquestes no podran envair l’espai
del carrer.
10a.- No està permesa la ventilació de calderes de calefacció i aigua calenta per façanes,
ni d’extracció de fums de cuines, havent-se de canalitzar fins a la coberta de l’edifici.
11a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució per les façanes exteriors
dels edificis, en especial la del gas.
12a.- No es podran instal·lar els comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. No obstant s’admet la possibilitat de poder fer-lo sempre i quant s’amagui la
instal·lació amb una tapa opaca harmonitzada amb la façana.
13a.- S’haurà de protegir el paviment dels carrers amb els frontals de façana durant tota
l’execució de l’obra.
14a.- 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. 510774 de data 16.01.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

6.517,66 €
1.629,41 €
8.147,07 €

0€
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TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.629,41 € 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.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS MARE INTERNUM I DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. AMADEU VIVES,69 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Mare Internum I, de llicència municipal
per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Amadeu Vives, 69 de La Pineda,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Mare Internum I, la llicència municipal
d’obres núm. 40/13 per a l’arranjament de la façana de l’edifici sitaut al c. Amadeu Vives,
69 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
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.
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.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- 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.
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6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- 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. 544317 de data 02.11.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

125,33 €
125,23 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 626,15 € 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.

C) SOL·LICITUD DE SALCARRETÉ SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
L’ARRANJAMENT DEL LOCAL SITUAT AL P. PAU CASALS, NÚM. 71 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de Salcarreté SL, de llicència municipal per a l’arranjament del local
situat al P. Pau Casals, núm. 71 de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Salcarreté SL, la llicència municipal d’obres núm. 19/13 per a
l’arranjament del local situat al P. Pau Casals, núm. 71 de La Pineda, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
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

9

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.
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.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- 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.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- 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. 544555 de data 19.12.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

872,21 €

Taxa

218,05 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

1.090,26 €

0€
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TERCER.- 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.

D) SOL·LICITUD DE ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE SOTERRAMENT DE XARXA DE BAIXA TENSIÓ AL C. VERGE DE LA
PINEDA, NÚM. 19-27 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU de llicència d’obres de
soterrament de xarxa de baixa tensió al c. Verge de la Pineda, núm. 19-27 de Vila-seca,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU la llicència d’obres
municipal núm. 20/13 amb núm. ref. 460.111 pel soterrament de xarxa al c. Verge de la
Pineda, 19-27 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i es
comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
5a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
6a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
7a.- S’haurà de nomenar un director de les obres.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
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E) SOL·LICITUD DE ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL D’ESTESA DE CABLE SOTERRANI AFECTANT EL C. HIPOLIT LÀZARO
DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU de llicència municipal
d’obres d’estesa de cable soterrani afectant el c. Hipolit Làzaro de La Pineda, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU la llicència d’obres
municipal núm. 22/13 amb núm. ref. 459.805 per a l’estesa de cable soterrani afectant el
c. Hipòlit Làzaro de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i es
comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- El termini d’execució serà d’un mes.
5a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.

F) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL D’ESCOMESA PARTICULAR AL C. ALMERIA, 27 DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència municipal
d’obres d’escomesa particular al c. Almeria, 27 de La Plana, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres
municipal núm. 41/13 per l’escomesa particular al c. Almeria, 27 de La Plana, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i es
comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
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3a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica que
pugi afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.

G) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL D’ESCOMESA PARTICULAR AL C. VERGE DE LA FUENSANTA, 19 DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència municipal
d’obres d’escomesa particular al c. Verge de la Fuensanta, núm. 19 a Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres
municipal núm. 23/13 per l’escomesa particular al c. Verge de la Fuensanta, núm. 19 de
Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i es
comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica que
pugi afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
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6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.

H) SOL·LICITUD DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
D’ESTESA DE CABLE SOTERRANI AFECTANT EL SUBSÒL DEL C. JOANOT
MARTORELL I VIA MÀXIMA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Universitat Rovira i Virgili de llicència municipal d’obres d’estesa
de cable soterrani afectant el subsòl del c. Joanot Martorell i Via Màxima de Vila-seca,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Universitat Rovira i Virgili la llicència d’obres municipal núm.
662/12 per l’estesa de cable soterrani afectant el subsòl del c. Joanot Martorell i Via
Màxima de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de modificar el traçat que haurà de transcorre pel costat est del carrer Joanot
Martorell i ampliant el paviment de la vorera en l’amplada necessària.
2a.- Els treballs s’hauran de realitzar mitjançant una empresa autoritzada i amb el
vistiplau d’ENDESA.
3a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i es
comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
4a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
5a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
6a.- Es respectarà el pas rodat en els creuaments de la calçada.
7a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
8a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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9a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
10a.- S’haurà de nomenar un director de les obres.
11a.- El termini d’execució serà de tres mesos.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DEL SR. J. J. G. L. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE L’AMPLIACIÓ I REFORMA DE L’HABITATGE SITUAT AL C. ROSERS,
4 DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. J. G. L. de llicència de primera ocupació de l’ampliació i
reforma de l’habitatge situat al c. Rosers, núm. 4 de La Plana, així com l’informes emesos
al respecte, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. J. G. L., la llicència de primera ocupació de l’ampliació i
reforma de l’habitatge situat al c. Rosers, núm. 4 de La Plana.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 546011 de data 31.01.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

535,33 €
535,33 €

0€

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. E. C. R. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR AL C. SANT FRANCESC,
5 DE LA PLANA.
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Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. E. C. R., de devolució de la fiança dipositada per les obres
d’ampliació de l’habitatge unifamiliar al c. Sant Francesc, núm. 5 de La Plana, per import
de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI CYE-V DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL PASSEIG PAU CASALS, 105 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici CYE-V la devolució de la
fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al Passeig
Pau Casals, núm. 105 de La Pineda, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI DMS I DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE
GOTERONS ALS CANTELLS DEL FORJAT DE LA TERRASSA DE L’EDIFICI SITUA AL
PASSEIG PAU CASALS, 101 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici DMS-I la devolució de la
fiança dipositada per la instal·lació de goterons als cantells del forjat de la terrassa a
l’edifici situat al Passeig Pau Casals, núm. 101 de La Pineda, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
D) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA DURANTIA INFRAESTRUCTURAS SA (ABANS LUIS
BATALLA SA) DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES
D’URBANITZACIÓ I MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA DE SANEJAMENT I
PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA FONT I CARRERS COMTE SICART, DE L’HORT
I REQUET DE FÉLIX DEL NUCLI ANTIC.
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Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Durantia Infraestructuras SA (abans Luis Batalla SA) la
devolució de la fiança dipositada per les obres d’urbanització i millora de la xarxa d’aigua
de sanejament i pavimentació al c. de la Font, i carrers Comte Sicart, de l’Hort i Requet
de Félix del nucli antic de Vila-seca, per import de 7.818,23 i 55.960,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOMENAR COM A FUNCIONARIS DE CARRERA
DIVERSOS POLICIES MUNICIPALS.
Atès que per acord de la Comissió de la Junta de Govern Local de data 2 d’agost de
2011, van ser nomenats funcionaris en pràctiques, com agents de la Policia Local
pertanyent a l’escala d’ Administració Especial, subescala serveis especials, grup C2, els
senyors Carlos Garrido Guirao, Guillem Marcè Faura i Moisés Martinez Ortega, fins a la
finalització del curs de formació bàsica impartit per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Atesa la notificació rebuda de l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya comunicant
que la qualificació dels tres aspirants ha estat d’APTES .
Atès que d’acord amb la base 7a. de la convocatòria, han finalitzat els sis mesos de
pràctiques al municipi amb la qualificació d’aptes, segons l’informe del sergent en cap de
la Policia Local, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació, Serveis i
Règim Intern, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Nomenar com a funcionaris de carrera de la plantilla orgànica d’aquest
Ajuntament, en haver superat el Curs de formació bàsica impartir per l’ Institut de
Seguretat Pública de Catalunya i el període de pràctiques de sis mesos al municipi, els
Srs:
•
•
•

C. G. G.
G. M. F.
M. M. O.

SEGON.- Que els esmentats agents, enquadrats en el grup d’Administració Especial,
subgrup Serveis Especials, classe Policia Local, prenguin possessió dels seus càrrecs,
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segons estableix el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
TERCER.Notificar aquest acord als interessats i ordenar la publicació dels
nomenaments al Butlletí Oficial de la Província, en compliment de la tramitació prevista a
la normativa vigent per a la provisió reglamentària de les places.
5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ D’UNA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Mitjançant escrit de data 31/01/13 (RED 514), el Sr. J. G. G. formula petició
d’indemnització econòmica en concepte de reclamació de responsabilitat patrimonial pels
danys físics provocats, segons la seva versió dels fets, com a conseqüència del
despreniment d’una pedra de la façana de l’edifici del carrer dels Ferrers números 1-3 de
Vila-seca.
La persona interessada ha acompanyat a la reclamació la documentació que ha
considerat pertinent als seus interessos: informe del Servei d’Urgència de l’ABS Vila-seca
de 23/01/2013.
Atès l’informe jurídic de l’Àrea de Governació, el qual succintament conclou:
“Queda registralment i cadrastal acreditat que aquest Ajuntament no és titular de cap
propietat en el carrer del Ferrers números 1 i 3 de Vila-seca, ni en té cap altra tipus de
possessió en aquest carrer.
De la informació practicada per la Policia Local el dia del fet, es constata que el fragment
de façana es correspon amb una petita part de l’arrebossat de la paret, i que es va
acordonar la zona i avisar la propietat.
L’expedient no ofereix cap dificultat en relació amb la manca de legitimació passiva. Per
tant, des d’un punt de vista material, la reclamació indemnitzatòria formulada pel Sr.
García, no pot prosperar ja que, segons l’article 141.1 de la LRJPAC, és un requisit
indispensable per a l’existència de la responsabilitat patrimonial de l’Administració.
En conseqüència, davant la inexistència d’un dany antijurídic, s’ha de concloure que, en
aquest supòsit concret, no s’ha demostrat que pugui existir una relació de causalitat entre
l’activitat de l’Administració i el dany que, dissortadament, patí el Sr. Jesús García, quan
transitava per la via pública.
La inadmissió a tràmit de la reclamació de responsabilitat patrimonial procedeix en aquest
cas concret, ja que no hi ha legitimació passiva per part de l’Ajuntament, i que en termes
processals és un supòsit excloent típic, previst especialment per a rebutjar-la.”
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Vistos els arts. 139 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per
la 4/1999, de 13 de gener i Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Vistos els anteriors antecedents, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre, per delegació de
l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. No admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr.
J. G. G. (Exp. 70/2013), de conformitat amb les argumentacions tècniques i jurídiques de
la part expositiva del present acord.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part reclamant, amb indicació que contra la
mateixa, en ser un acte definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa dels Jutjats de
Tarragona.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PEL
LLOGUER D’UNA GALERIA DE TIR PER A PRÀCTIQUES DELS MEMBRES DEL COS
DE LA POLICIA LOCAL.
Atès que les persones funcionàries que romanguin en el cos de la Policia Local han
d’acreditar un manteniment específic i professional permanent com a condició necessària
per al desenvolupament amb eficàcia de les funcions atribuïdes al lloc i, per tant, per a la
permanència en el mateix.
Segons l’article 25.1 del Decret 219/1996 pel qual s’aprova el Reglament d’armament de
les policies locals, tots els membres de les policies locals, excepte aquells que tinguin
l’arma retirada, hauran de realitzar obligatòriament, i com a mínim dues vegades a l’any,
exercicis de perfeccionament en tir policíac sota la supervisió d’instructors degudament
qualificats.
Atès que amb aquest objectiu, a l’any 2004, es va iniciar una col·laboració entre
l’Ajuntament i el Club de Tir de Cambrils, per a efectuar les pràctiques reglamentàries
dels membres de la Policia Local a les instal·lacions de la galeria de tir que la dita entitat
disposa al municipi de Cambrils.
Vista la proposta formulada al respecte per la Prefectura de la Policia Local i el Coordinador
de Seguretat Ciutadana d’aquest Ajuntament, favorable al manteniment del perfeccionament
de tir amb l’arma reglamentària en les esmentades instal·lacions.
Atès que el pressupost del contracte, per a l’anualitat del 2013, ascendiria a la quantitat
de 761, €, l’Iva exclòs.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se, ser
tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
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conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona
del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 111, o
sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la contractació de la prestació del servei de lloguer de les instal·lacions
de la galeria de tir del Club de Tir Olímpic Cambrils per als exercicis de perfeccionament en
tir policíac dels membres del cos de la Policia Local de Vila-seca, anualitat 2013.
SEGON.- Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el procediment del
contracte menor, a l’entitat Club de Tir Olímpic Cambrils (NIF G-43233485) pel preu de
768,00 €, exempts d’Iva.
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei, amb càrrec a la
partida corresponent del vigent pressupost municipal.
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i
efectes oportuns, a la Policia Local i a la Intervenció de Fons Municipal.
CINQUÈ.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS
EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
El 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA., i
amb la seva filial Opción A, el contracte administratiu regulador de la prestació dels
serveis de vigilància i consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de
l’Ajuntament de Vila-seca, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de
19-12-2011, amb una vigència inicial de fins el 31-12-2013, i una previsió de dues
pròrrogues anuals.
Atès que s’ha obert al públic el parc d’illa del Colomí i que, en tractar-se d’un recinte
envoltat d’habitatges, cal garantir-ne l’assossec del veïnatge immediat, per la qual raó
convé procedir al tancament de l’entrada en període nocturn.
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Atès que la Clàusula Primera del plec regulador de la licitació estableix que durant la
vigència del contracte, l’Ajuntament podrà modificar el règim de la prestació per raons
inherents al funcionament dels equipaments, respectant les condicions essencials de la
licitació i adjudicació, i limitant-se a introduir les variacions estrictament indispensables
per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.
Atès allò que respecte la validació disposa l’art. 67 de la Llei 30/1992, de 27 de novembre.
Atès que s’ha comunicat i donat audiència a l’empresa Opción A, Servicios Generales la
necessitat de cobrir les necessitats requerides pels serveis municipals.
Vista la proposta econòmica presentada per l’empresa contractista.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Grals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la modificació del contracte administratiu signat amb l’empresa Phoenix
Vigilancia y Seguridad, SA., regulador de la prestació dels serveis de vigilància i
consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals, formalitzat el 30 de
desembre de 2011, en el sentit d’ampliar l’objecte del contracte amb la prestació del
servei d’obertura i tancament del Parc d’illa del Colomí, i aprovar la despesa total
següent, inalterables la resta de prestacions del contracte inicial.
Preu mes 367,17 € Iva Total any 4.406,04 €
exclòs
exclòs
Preu mes 367,17 € Iva Total any 4.406,04 €
exclòs
exclòs

2013
2014

Iva
Iva

SEGON. El règim de prestació serà:
FIGURA

Auxiliar

MESOS

Tot l’any

HORARIS

DIES/ANY

Obertura: 10 hores Tancar: Dilluns- dissabte laborables.
Tancament: 21:30 h Obrir i tancar: Diumenges i festius

TERCER. Validar la despesa de 367,17 €, relativa als serveis prestats per aquest mateix
concepte durant el mes de gener de 2013.
QUART.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, i a la Intervenció de
Fons municipal.
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5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTUALITZACIÓ DELS PREUS DEL
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I CONSERGERIA DELS
EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar aquest assumpte pendent per a
un millor estudi.
5.6 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.
- COMUNICACIÓ EFECTUADA PER CIENCIA PARC, SCP AMB NIF. J55525539,
D’INICI DE L’ACTIVITAT L’OBERTURA D’UN PARC INFANTIL A L’ADREÇA PARC
TECNOLÒGIC I SERVEIS PARC, F-124 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per CIENCIA PARC, SCP NIF. J55525539, d’inici de l’activitat
l’obertura d’un parc infantil a l’adreça Parc Tecnològic i serveis parc, F-124 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 690,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 544551), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE DOS CURSOS DE MANIPULACIÓ
D’ALIMENTS, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2013, on hi ha previst la realització de d’un
curs de manipulació d’aliments, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic
Hospital”.
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Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector serveis turístics i l’ocupabilitat de
les persones aturades del municipi.
Atès que s’ha produït una gran demanda per la realització d’aquest curs, ja que es troben
inscrites 60 persones i que inicialment només s’havia previst la realització d’un curs
adreçat a 25 persones.
Vist el pressupost presentat pel centre de formació CEP FRADA S.L. per als cursos
programats, amb un import de 1.000 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i,
atès que per les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot
conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2013 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Formació Continuada i Promoció
Educativa, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de dos cursos de manipulació d’aliments, que s’adjudica
al centre de formació CEP FRADA S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 1.000 euros per al pagament dels dos
cursos de manipulació d’aliments a CEP FRADA SL, a càrrec de la partida
14.24100.22699 (AD-2106) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a CEP
FRADA SL.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.
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No n’hi ha.
El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general,

El president,

Adolf Barceló Barceló

Xavier Farriol Roigés

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2013.02.19 07:37:38 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

24

