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

DATA:
LLOC:
HORARI:

18 de desembre de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, interventora acctal. de fons
Excusa la seva absència :

Sr. Josep Toquero Pujals

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 11 DE DESEMBRE DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 11 de desembre de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE TARRAGONA.
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Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona, en relació al recurs ordinari 578/2012. Els regidors
membres en resten assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013065 I 2013069.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 27 de
novembre de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013065 i
2013069, per import de 9.399,97 i 4.844,07 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
MILLORA I ADEQUACIÓ DEL CANAL AUXILIAR DE DESGUÀS DEL PARC DE LA
TORRE D’EN DOLÇA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 13 de novembre de 2013, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte de millora
i adequació del canal de desguàs del Parc de la Torre d’En Dolça.
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
151 i 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que l’empresa J. MORELL, 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 J. MORELL, SA, el contracte de obres de millora i
adequació del canal de desguàs del Parc de la Torre d’En Dolça, d’acord amb la proposta
presentada pel preu de 62.240,73 € pressupost net, i 13.070,55 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 75.311,28 € (IVA inclòs), mitjançant procediment negociat sense publicitat,a
càrrec de la partida 2013.13.15100.61903 (D-31319) del pressupost municipal.
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SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 3.112,03 €, d’acord amb l’article
95 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES D’ACTUALITZACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DELS ENTORNS
DEL CAMPUS DE VILA-SECA DE LA URV.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local 6 de novembre de 2013 es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres en base a una pluralitat de criteris de la
contractació de l’actualització i adaptació de la urbanització dels entorns del campus de Vilaseca de la URV.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a una pluralitat de criteris de valoració d’acord
amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’Acta de la Mesa de Contractació de data 10 de desembre de 2013 indicant que la
proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la
presentada per l’empresa MJGRUAS. En compliment als tràmits procedimentals cal requerir
a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació en
el procediment de contractació de les obres d’actualització i adaptació de la urbanització
dels entorns del campus de Vila-seca de la URV, amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa MJGRUAS
pel preu de 256.180,13 € (sense IVA), més 53.797,83 € en concepte d’IVA que fan un total
de 309.997,96 € (IVA inclòs).
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Puntuació oferta econòmica
(sobre 3)

Puntuació oferta tècnica
(sobre 2)

52.6

33

2

4

GARCIA RIERA, SL

259,540.00 €

52.0

31

3

5

CONSTRUCCIONS FERRE, SL

272,585.40 €

49.7

29

4

6

CONSTECNIA

302,490.25 €

44.6

33

5

8

VIAS Y CONSTRUC., SA

297,044.07 €

45.5

31

6

7

COPCISA

300,584.79 €

44.9

30

7

11

TECNOFIRMES

242,200.00 €

55.0

16

8

3

UTE CIVICONS- EDIF. REP. TARRACO, SL

292,985.43 €

46.2

24

9

9

AFICSA

317,000.00 €

42.1

26

10

2

BENITO ARNÓ E HIJOS

290,349.05 €

46.7

19

11

10

ARTIFEX

346,892.53 €

36.9

22

Puntuació total oferta

Oferta econòmica
256,180.13 €

Licitador
MJGRUAS

Núm. Plica
1

úm. ordre
1

85.6
83.0
78.7
77.6
76.5
74.9
71.0
70.2
68.1
65.7
58.9

SEGON.- Requerir a l’empresa MJGRUAS perquè en el termini màxim de 5 dies hàbils a
comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 12.809,00 €
d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Advertir a l’empresa MJGRUAS que de no complir aquest requeriment no
procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hi
hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL ALS CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI.

4

Vist que la Junta de Govern local en data 25 de novembre de 2013, va aprovar iniciar
l’expedient per la contractació del servei d’activitats d’educació ambiental als centres
escolars del municipi.
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
151 i 152 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 el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics en data 11 de desembre de 2013, indicant
que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar el servei professional de
referència, és la presentada per l’empresa LIMONIUM, SLU. En compliment als tràmits
procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que
presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i 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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per
portar a terme el servei d’activitats d’educació ambiental als centres escolars del municipi,
que correspon a l’empresa LIMONIUM, SLU, essent l’import de la mateixa el de 9.462,40 €
pressupost net, i 1.082,60 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.545,00 € (IVA inclòs),
perquè en el termini de 5 dies a comptar del dia següent a la notificació, aporti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva, per un import
de 473,12 € d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE TÒTEMS PERSONALITZATS DE SENYALITZACIÓ DE
MONUMENTS DEL MUNICIPI.
Donada la voluntat de procedir a la senyalització dels diferents monuments del municipi,
els serveis tècnics municipals van dissenyar un tòtem tipus, per tal d’informar als vianants
de les característiques dels mateixos. Aquests elements realitzats en acer s’acollen a
terra i porten la gravació del logo municipal així com la informació del codi QR
personalitzat amb la silueta del propi monument.
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Vist el pressupost presentat per l’empresa La Serralleria Pellisa-Gracia SCP, per la
fabricació i també instal·lació de 21 unitats de tòtems personalitzats de senyalització de
monuments dels municipi, que ascendeix a la quantitat de 9.450,00 € de base imposable,
més 1.984,50 € d'IVA al 21%, fent un total d’ 11.434,50 € (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 a
càrrec de les partides 2013.13.15500.61901 AD-31301 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 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 La Serralleria Pellisa Gracia SCP, el contracte menor de
subministrament i també instal·lació de tòtems personalitzats de senyalització de
monuments dels municipi, presentant un pressupost per import de 9.450,00 € sense IVA i
1.984,50 € en concepte d’IVA, fan un total de 11.434,50 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 11.434,50€ (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2013.13.15500.61901 AD-31301 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa La Serralleria Pellisa Gracia SCP, al
departament de serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER LA INSTAL·LACIÓ DE SENYALS DIRECCIONALS PER A VIANANTS EN ELS
DIFERENTS NUCLIS URBANS DEL TERME MUNICIPAL.
Un cop finalitzada la senyalització direccional per a vehicles en cadascun dels tres nuclis
urbans del nostre terme municipal, en aquesta darrera fase es fa necessària la
contractació de la implantació de la senyalització direccional destinada exclusivament a
vianants.
La finalitat d’aquesta senyalització és la de facilitar l’accessibilitat a tots aquells
equipaments públics i elements d’interès històric i patrimonial des dels principals pàrkings
de vehicles, estació de FFCC. etc. i seguiran els criteris de la consultora especialitzada
en senyalització Sismotur.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Señales Girod SL per les obres d’instal·lació
de senyals direccionals per a vianants en els diferents nuclis urbans del Terme Municipal,
per import de 47.796,02 €, sense IVA 10.037,16 € en concepte d’IVA, que fan un total del
57.833,18 €, considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis
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territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2013.13.15500.61901 AD 31269 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 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 Señales Girod SL, el contracte menor d’obres d’instal·lació
de senyals direccionals per a vianants en diferents nuclis urbans del Terme Municipal de
Vila-seca per import de 47.796,02 € sense IVA i 10.037,16 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 57.833,18 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 57.833,18 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.61901 AD 31269 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Señales Girod SL, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
RENOVACIÓ DE L’ARBRAT DEL C. AMADEU VIVES DE LA PINEDA.
Donat el mal estat del paviment de les voreres del carrer Amadeu Vives, produït per les
arrels dels arbres, es proposa la renovació dels mateixos per una espècie de creixement
lent que no afecti el seu entorn. Aquesta renovació s’haurà de portar a terme al c.
Amadeu Vives, entre el c. Enrico Caruso i la Plaça Juli Garreta de La Pineda, abans de
Setmana Santa del proper any.
Vist el pressupost presentat per Urbaser SA, pels treballs de renovació de l’esmentats per
import de 26.677,39 € sense IVA i 5.602,25 € en concepte d’IVA, que fan un total de
32.279,64 € (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 a càrrec de la partida 2013.13.15500.61901 AD 31169 del
pressupost municipal, 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 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 vista la proposta formulada per la
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Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Urbaser, el contracte menor d’obres de renovació de
l’arbrat del c. Amadeu Vives de La Pineda, presentant un pressupost per import de
26.677,39 € sense IVA i 5.602,25 € en concepte d’IVA, que fan un total de 32.279,64 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 32.279,64 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.61901 AD 31169 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Urbaser SA, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
MILLORA I ADEQUACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ DEL CASTELL.
Donat el mal estat del camí del Castell, entre la nova línia d’Alta Velocitat del Corredor del
Mediterrani i l’antic pas a nivell de FFCC entre Vila-seca i Reus. S’hauria de procedir al
seu arranjament ja que comporta un elevat risc d’accident per qualsevol tipus de trànsit
rodat.
Atès el pressupost presentat per l’empresa M. J. Gruas SA, per les obres de millora i
adequació d’un tram del camí del Castell de Vila-seca, per import de 14.840,30 €, sense
IVA 3.116,46 € en concepte d’IVA, que fan un total del 17.956,76 €, 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 2013.13.45400.61900 AD 31154 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, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa M. J. Gruas SA, el contracte menor d’obres de millora i
adequació del Camí del Castell, tram entre la nova línia d’Alta Velocitat del Corredor del
Mediterrani i l’antic pas a nivell de FFCC entre Vila-seca i Reus, per import de 14.840,30 €
sense IVA i 3.116,46 € en concepte d’IVA, que fan un total de 17.956,76 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 17.956,76 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.45400.61900 AD 31154 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa M.J. Gruas SA, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
MILLORA EN L’EQUIPAMENT HIDRÀULIC I ELECTRÒNIC PER A LA MILLORA DE
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA FONT DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS.
La font de la plaça dels Països Catalans, desprès de més de 10 anys de funcionament,
requereix tot un seguit de millores encaminades a aconseguir un millor funcionament
hidràulic des del punt de vista d’eficiència energètica. Aquestes millores van dirigides a
l’equipament tant hidràulic com a tot l’equipament d’alimentació i control així com
d’il·luminació, per a un nou efecte ornamental consistent en un gran doll central.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Emte Service SA, per la instal·lació de
millores en l’equipament hidràulic i electrònic d’alimentació i control per a la millora de
l’eficiència energètica de la font de la Plaça dels Països Catalans, de Vila-seca, per
import de 47.315,90 €, sense IVA 9.936,34 € en concepte d’IVA, que fan un total del
57.252,24 €, 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 2013.13.15500.61903 AD 31146 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 Emte Service SA, el contracte menor d’obres de millora en
l’equipament hidràulic i electrònic d’alimentació i control per a la millora de l’eficiència
energètica de la font de la Plaça dels Països Catalans, de Vila-seca, per import de 47.315,90
€ sense IVA i 9.936,34 € en concepte d’IVA, que fan un total de 57.252,24 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 57.252,24 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.61903 AD 31146 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Emte Service SA, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.
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A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI BELL RECÓ DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI
DEL PASSEIG PAU CASALS, 76-78.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici Bell Recó de llicència
municipal per a l’arranjament de les façanes de l’edifici situat al P. Pau Casals, núm. 7678 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 de l’edifici Bell Recó la llicència
municipal d’obres núm. 810/13 per a l’arranjament de les façanes de l’edifici situat al P.
Pau Casals, núm. 76-78 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 trenta 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.- Haurà de disposar de l’autorització per part del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de la zona d’afectació per la servitud de costes, per a
l’edifici de la fase B.
8a.- 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. 633449 de data 14.11.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

400,46 €

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

400,46 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

QUART.- Acceptar la fiança dipositada per import de 2.002,32 € 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 L’EMPRESA RAMBLA 71 SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
L’ADEQUACIÓ DEL LOCAL SITUAT AL C. TARRAGONA, 5.
Vista la sol·licitud de l’empres Rambla 71 SL de llicència municipal per a l’arranjament del
local situat al c. Tarragona, 5 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 Rambla 71 SL la llicència municipal d’obres núm. 809/13
per a l’adequació del local situat al c. Tarragona, núm. 5 de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes 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.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Hauran de presentar el nomenament del tècnic director de les obres.
8a.- S’haurà de tramitar i ser favorable el corresponent règim de comunicació de
l’activitat.
9a.- 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. 633370 de data 04.11.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
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Impost const. Inst. i obres
Taxa

190,00 €
95,00 €
285,00 €

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

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

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.
4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ATENEA AVENTURA SL DE DEVOLUCIÓ DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNS RÈTOLS A L’AVDA. RAMON
D’OLZINA, 52.
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 Atenea Aventura SL, la devolució de la fiança dipositada
per la instal·lació d’uns rètols a l’avda. Ramon d’Olzina, 52 de Vila-seca, per import de
600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DEL SR. F. C. M. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
L’OBERTURA D’UNA FINESTRA AL C. ERA DEL DELME, 43.
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. F. C. M., la devolució de la fiança dipositada per l’obertura d’una
finestra al c. Era del Delme, 43 de Vila-seca, per import de 600,00 €
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SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.11 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A QUAKERY PER ORDENAR LA
NETEJA DE LES PARCEL·LES 2A3, 2A4 I 2A6 DEL POLIGON L’ALBA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a la neteja de les
parcel·les 2A3, 2A4 i 2A6 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Quakery per ordenar la neteja de
les parcel·les 2A3, 2A4 i 2A6 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, per haver procedit
a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A ARRELS CT FINSOL SA-UNIM
PER ORDENAR L’ARRANJAMENT DE LA COBERTA DE L’HABITATGE SITUAT AL C.
MAJOR, 9.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a l’enderroc de
l’habitatge situat al c. Major, núm. 9 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a l’empresa Arrels CT Finsol, SA i
UNIM per ordenar l’arranjament de la coberta de l’habitatge situat al c. Major, núm. 9 de
Vila-seca, per haver procedit a l’enderroc de l’habitatge.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A BUILDING CENTER SAU
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de l’habitatge
situat al c. del Patró, 9, de Vila-seca, propietat de BUILDING CENTER SAU, del terme
municipal, on s’observen les següents deficiències:
- S’ha comprovat el mal estat de l’arrebossat i la barbacana de coronació de la
coberta, així com el perill de despreniments a la via pública.
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Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Reparació de l’arrebossat de la façana i de la barbacana de coronació de la coberta,
garantint la seguretat dels vianants.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a BUILDING CENTER SAU, per
tal de formular les al·legacions i presentar els documents que consideri pertinents en
defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal dels
propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98, següents i
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al procediment a seguir per
dictar l’ordre d’execució.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia 5 de juliol de 2011 i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a BUILDING CENTER SAU, que procedeixi a l’execució de les
actuacions necessàries per a conservar el pati i la teulada de l’habitatge situat al c. del
Patró, 9, de Vila-seca, en les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment
exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Reparació de l’arrebossat de la façana i de la barbacana de coronació de la coberta,
garantint la seguretat dels vianants.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1

APROVACIÓ,

SI

ESCAU,

DE

RESOLUCIÓ

DE

RECLAMACIONS

DE
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RESPONSABILITAT PATRIMONIALS INTERPOSADES CONTRA L’AJUNTAMENT.

A) Vist l’escrit presentat pel Sr. L. G. O. en data 21/10/2013 (RED 6451/2013), pel què
formula reclamació d’indemnització pels danys causats el dia 14/10/2013 al vehicle de la
seva propietat –Nissan Primastar Combi matrícula 6303CLX- i que imputa al fet de topar
amb una pilona de la zona pública d’estacionament per a vehicles adjacent al mercat
municipal.
Atès que la reclamació ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa
l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
Atès que l’Instructor de l’expedient informa:
-

L’interessat no aporta cap prova clara de les circumstàncies en què va succeir el
sinistre i, per tant, s’ha d’entendre que les seves opinions són legítimes, però no
tenen una fonamentació objectiva.

-

A la vista de l’expedient, no es pot mantenir que la causa de la topada fos, com
sosté el perjudicat, ni la foscor de la nit ni el color (negre) de la pilona. Això per: 1/
La inspecció ocular del lloc de l’accident acredita òptima visibilitat i suficient
enllumenat públic al lloc de l’accident. 2/ La pilona, normalitzada d’acer model
Grey-100, està homologada per la UE, disposa de certificació ENAC ISO
9001:2008, i s’ajusta plenament a les directrius i recomanacions per a la
senyalització vertical del Manual de Senyalització Urbana del MOPU.

-

La pilona va ser col·locada expressament en zona de trànsit de vianants per evitar
que els cotxes aparquessin sobre la mateixa, amb l’objectiu d’augmentar la
seguretat de la pluralitat d’usuaris que hi transiten i/o conflueixen a la zona del
mercat.

-

No es pot descartar que, en aquest cas, el fet causant del resultat lesiu va venir
propiciat per una manca d’atenció atribuïble a la víctima que no va advertir la
presència d’una pilona, com s’ha dit totalment ubicada fora de la zona
d’estacionament i circulació de vehicles.

-

No s’ha demostrat, ni tant sols de forma indiciària, la responsabilitat de
l’Administració en els termes plantejats en aquesta reclamació.

-

La valoració de la reclamació efectuada per un taller mecànic de Vinyols i els Arcs
està intencionadament sobredimensionada econòmicament.

Atès que en aplicació de la Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora emanada dels
Dictàmens números. 36/04 i 276/04, no queda suficientment acreditada la relació de
causalitat entre els danys soferts pel vehicle del Sr. Gallego i l’Administració actuant.
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Atès que la responsabilitat objectiva de l’Administració no es pot predicar pel simple fet
que s’hagi produït un accident a l’espai públic, sinó que ha de concórrer quelcom anormal
o singular en els elements existents que sigui el factor determinant d’aquell, circumstància
que no es dona en aquesta reclamació.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. L. G.
O. en data 21/10/2013, exp. RP núm. 824/2013, per no donar-se la relació de causalitat
entre el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit
indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com
estableix l’art. 139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.

B) En data 3/12/2013 (RED 7340/13) el lletrat Sr. A. L. L., actuant en nom i representació
del Sr. A. T. G., formula reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals
derivats de la lesió patida el dia 12/12/2012 quan, segons la seva versió dels fets, va
caure al terra pel mal estat d’unes peces del paviment a l’alçada del c. Ramon d’Olzina,
núm. 22, de Vila-seca.
Atès que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió de data 25/03/2013,
va acordar desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. A. T.
G., exp. RP núm. 843/2012, instada en data 13/12/2012 (RED 7514/12) amb idèntic
objecte i causa que la reclamació formulada el 3/12/2013 pel lletrat Sr. A. L. L., havent
resolt expressament sobre la citada reclamació i essent els seus raonaments
suficientment expressius de la “ratio decidendi”, proporcionant al reclamant els criteris
jurídics suficients per a poder impugnar-la.
Atès que consta documentació acreditativa de que l’acord de la Junta de Govern Local de
25/03/2013, com a acte extern definitiu que conté una declaració de voluntat de
l’Administració resolent sobre el fons de la reclamació patrimonial instada per ell mateix,
va ser notificada en deguda forma i termini el dia 2/04/2013 (RSD 1216/13) a la part
reclamant, Sr. A. T. G.. Sense que consti oposició ni impugnació per part de l’interessat
reclamant, Sr. Torres. Havent esdevingut a dia d’avui, l’acord de la JGL de 25/03/2013,
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un acte ferm i consentit, i eficaç a tots els efectes, per la qual raó no el pot instar
novament.
Atès que en relació amb els terminis d'impugnació dels actes administratius, la Llei els
concep com a terminis de caducitat, de manera que si el recurs que sigui procedent no
s'interposa dins d'aquell termini, l'interessat perd la possibilitat d'impugnar-lo en el futur
(Arts. 107 LRJPAC, i arts 25.1 i 51.1d) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la jurisdicció
contenciosa administrativa).
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- No admetre a tràmit la reclamació patrimonial instada pel lletrat Sr. A. Ll. L.,
actuant en nom i representació del Sr. Alejandro Torres Galera, de conformitat amb els
raonaments i motivacions i jurídics de la part expositiva del present acord i que es donen
per reproduïts.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’interessat recorrent, per mitjà de la representació
lletrada designada, amb indicació que contra la present resolució, per tractar-se d’un acte
reiteratiu d’un altre acte administratiu ferm i consentit, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA PER UN ANY DE LA VIGÈNCIA DEL
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ DELS
CONTRACTES D’ASSEGURANCES PRIVADES I GESTIÓ DE RISCOS.
El 29-1-2010 es va formalitzar amb l’UTE “MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS
Y ALBERT SALVADÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. VILA-SECA 2010,
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESES”, amb una participació a la UTE de MARSH SA.
Mediadores de Seguros (CIF-A081332322) del 50%, i amb una participació a l’UTE
d’ALBERT SALVADÓ CORREDURIA D’ASSEGURANCES SL. (CIF – B43622364) del
50%, el contracte per a la prestació dels serveis de mediació dels contractes
d’assegurances privades i gestió de riscos que realitzi l’Ajuntament de Vila-seca,
adjudicat per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 11 de gener
de 2010, amb un avigència inicial fins el 31-12-2013.
Atès que el termini d'execució del contracte es fa fixar en quatre anys, prorrogables
anualment de forma expressa a voluntat de l’Ajuntament, fins a un màxim de dues
pròrrogues d’un any cadascuna, per la qual cosa, la durada màxima del contracte, inclosos
les seves pròrrogues no podrà excedir de sis anys.
Atès que en data 15-11-2013 (RED6947/13) els representants de la UTE “MARSH, S.A.
MEDIADORES
DE
SEGUROS
Y
ALBERT
SALVADÓ
CORREDORIA
D’ASSEGURANCES, S.L. VILA-SECA 2010, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESES,
formula sol·licitud de pròrroga de l’execució de contracte per a una anualitat.
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Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció per ambdues parts, i que per part
de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir per una anualitat més la referida
adjudicació.
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues s’estableix tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a
concurrència la realització d’aquestes.
Atès que els contractes de serveis públics adjudicats abans de l’entrada en vigor del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, es regeixen en quan als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i
règim de pròrrogues, per la normativa anterior, o sigui pel RDL 2/200, de 16 de juny que
aprova el TRLCAP, segons la DT 1a d’aquesta Llei.
Atès que la pròrroga proposada no generarà cap despesa afegida per a l’Ajuntament de
Vila-seca, ja que l’adjudicatari serà retribuït de forma exclusiva per la/les
Companyia/Companyies asseguradores amb les quals es concertin les assegurances i en
els quals procediments hagi hagut d’intervenir com a conseqüència de la present
contractació, mitjançant comissió o corretatge amb càrrec a les primes netes.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga per un període d’un any del contracte administratiu que es
va formalitzar amb la UTE “MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS Y ALBERT
SALVADÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. VILA-SECA 2010, UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESES el 29-1-2010, regulador de la prestació dels serveis serveis
de mediació dels contractes d’assegurances privades i gestió de riscos que realitzi
l’Ajuntament de Vila-seca, la qual durada inicial era de quatre anys (2010 a 2013), amb
manteniment de les mateixes condicions administratives i econòmiques anteriors
aprovades, amb una vigència i efectes a partir de l’1-1-2014 fins el 31-12-2014.
SEGON. Notificar-ho a la UTE “MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS Y ALBERT
SALVADÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. VILA-SECA 2010, UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESES UTE “MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS Y
ALBERT SALVADÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. VILA-SECA 2010, UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESES, i donar-ne trasllat a l’Interventor de Fons de l’Ajuntament.
TERCER. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present acord .
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5.3 INFORME EN ACTIVITATS CLASSIFICADES.

- COMUNICACIÓ EFECTUADA PER DAHECO AUTOS, SLU AMB NIF. B55607790,
D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE REPARACIÓ DE
VEHICLES A L’ADREÇA POL. IND. ALBA PARCEL.LA A-22 NAU 3 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 DAHECO AUTOS, SLU NIF. B55607790, d’inici de l’activitat
l'obertura d'una activitat de reparació de vehicles a l’adreça Pol. Ind. Alba parcel.la A-22
nau 3 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.490,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 633332), 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 PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA
SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS DE VILA-SECA PER L’ANY 2013.
Vist la relació de justificants presentats per la Societat de Pescadors Esportius de Vila-seca,
corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2013, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 d’abril de 2013.
Vist l’informe de fiscalització 12-2013-805 favorable signat per l’Interventor i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per la Societat de Pescadors
Esportius de Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 2.316,02 €, com a justificants
de la subvenció concedida a la Societat de Pescadors Esportius de Vila-seca.
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SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.800,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201300031477) del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE LA XX EDICIÓ DEL PARC
INFANTIL DE NADAL 2013 I DEL PAGAMENT DE LA DESPESA CORRESPONENT.
Dins dels actes programats per la regidoria de Joventut per a les festes de Nadal, s’ha
previst un any més, la realització de la XX edició del Parc de Nadal, la qual cosa
comporta la necessitat d’habilitar el Pavelló Municipal d’Esports amb la infraestructura
necessària.
Per tot això i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització de la XX edició del Parc Infantil de Nadal que tindrà lloc
els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre al Pavelló Municipal d’Esports, situat al campus
educatiu i esportiu de l’Avgda. Pere Molas de Vila-seca, en horari de 17 a 20 hores.
SEGON.- Aprovar una despesa per un import de 10.948,42- € per al pagament de la
infraestructura necessària que anirà a càrrec de la partida 14 33700 22606 A 31191, del
vigent pressupost.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRESTACIÓ
DEL PROGRAMA DE SALUT JOVE ALS INSTITUTS DE VILA-SECA.
Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació de la prestació del
servei del programa de Salut Jove als Instituts de Vila-seca.
Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el de contracte menor de serveis té justificació d’acord amb el que preveu l’article 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.
Atesa la consignació de pressupost adequat i suficient, per a la contractació del servei,
amb càrrec a la partida 14 33700 22606 AD 31491 del pressupost municipal, segons
l’informe de la Intervenció Municipal de Fons
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Ateses les ofertes presentades i d’acord als tràmits procedimentals necessaris per a
l’adjudicació del contracte mitjançant un procediment de contracte menor de serveis,
d’acord amb allò que disposa el RDL 3/2011, de 14 de novembre.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la prestació del servei Programa de Salut als Instituts, a partir del 9 de
desembre 2013 fins al juny de 2014.
SEGON.- Adjudicar la prestació del servei del programa Salut Jove als Instituts del
Municipi, a l’empresa FUNDACIO EN XARXA per l’import de 7.275€ (exempt d’IVA).
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIX DE
TREBALL I FORMACIÓ.
Vista la resolució de data 3 de desembre de 2013, emesa pel director del Servei
d’Ocupació de Catalunya. En que es comunica l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament de Vila-seca de 50.091,48 euros, pel desenvolupament del programa mixt
“Treball i Formació” que permet la contractació laboral de 6 persones aturades (expedient
núm. 2013/PANP/SPO/0049).
Vista la relació de treballadors seleccionats per a la participació al programa mixt
“Formació i Treball” d’acord amb els criteris establerts a la pròpia Ordre.
Vist el contingut i les condicions de la resolució pel que fa a la tramesa de documentació
d’inici de l’actuació, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 50.091,48 euros atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya per al desenvolupament de les actuacions previstes a l’article 5.1 i 5.2 de
l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre.
SEGON.- Donar inici a l’actuació del programa amb data 30 de desembre de 2013 i
trametre la documentació que s’indica en dita resolució, dins dels terminis assenyalats, al
Servei d’Ocupació de Catalunya per tal de percebre la totalitat de la subvenció.
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TERCER.- Contractar als següents treballadors per formar part de l’esmentat programa,
amb la categoria de peons ordinaris de jardineria, a jornada completa durant un termini de
sis mesos, comprès entre el 30 de desembre de 2013 i el 29 de juny de 2014.
DNI. 39 865 329G
DNI. 07 239 125J
DNI. 46 526 258H
DNI. 47 758 456Z
DNI. 46 630 562V
DNI. 46 741 255B
Durant el període de contractació i dins de l’horari laboral, s’impartirà una acció formativa
professionalitzadora de 90 hores de durada, obligatòria per a tots els participants al
Programa.
QUART.- La despesa d’aquestes contractacions s’imputarà a càrrec del pressupost
municipal aprovat per l’exercici 2014.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTIVITATS AMB MOTIU DE LES FESTES DE
NADAL I REIS 2013/2014.
Dins dels actes programats per la regidoria de Cultura, s’han previst les tradicionals
activitats de Nadal i Reis 2013-2014.
Atesa la necessitat de elaborar el programa de butxaca i cartelleria de les actuacions a
realitzar, així com les necessitats tècniques de les diverses activitats recollides al
programa d’actes.
Vist tots els actes programats per la Regidoria de Cultura per aquestes Festes de Nadal i
Reis de 2013 - 2014
Vist els informes de consignació pressupostària signat per l’interventor Municipal de fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització dels actes programats per la Regidoria de Cultura amb
motiu de les Festes de Nadal i Reis 2013 – 2014.
SEGON.- Aprovar una despesa per un import de 5.340,04.-€ que inclou les despeses de
la realització de les activitats de Nadal i el programa de butxaca i cartelleria, segons el
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detall que figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609 A 31528.
del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Aprovar una despesa per un import de 3.588,70.- €, que inclou les despeses
de la realització de les activitats de reis, segons el detall que figura a l’expedient, que
anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609 del pressupost per a l’exercici de 2014,
condicionat a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIO D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA I LA
SEVA BESTRETA DEL 80% A L’ASSOCIACIÓ DE REIS DE VILA-SECA.
Vista la sol.licitud de l’Associació de Reis de Vila-seca que demana la concessió d’una
subvenció ordinària així com la concessió d’una bestreta del 80% del seu total per
organitzar i realitzar la Cavalcada de Reis de 2014 i vist l’informe de consignació
pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació de Reis de Vila-seca una subvenció ordinària de
13.500,- € (IVA inclòs) per a la realització i organització de la Cavalcada de Reis 2014,
amb càrrec a la partida 14.33400.48900 del pressupost per a l’exercici de 2014,
condicionat a la seva aprovació definitiva.
SEGON.- Concedir a l’Associació de Reis de Vila-seca una bestreta del 80% per un
import de 10.800,- € d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer front a les despeses
prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 de març
de 2.014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a)Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b)Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de
les finalitats per les quals es va concedir la subvenció
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3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. 9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels prove4ïdors: 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 secretari de la Comissió Informativa de Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA FORMIGA PER L’ANY 2013.
Vist la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns La Formiga de Vila-seca,
corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2013, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de març de 2013.
Vist l’informe de consignació pressupostària signat per l’interventor Municipal de Fons, i
vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
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de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació de Veïns La Formiga
de Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 1.034,12 € com a justificants de la
subvenció concedida a l’Associació de Veïns La Formiga de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament parcial per un import de 1.034,12 €, a càrrec de la
partida 14 92400 48900 O. 30932 del pressupost municipal de 2013.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

7è.- ASSUMPTES URGENTS

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI PER A 2014 ENTRE ELS AJUNTAMENTS
DE VILA-SECA, SALOU I CAMBRILS PEL PROGRAMA D’ACTIVITATS CARRETERA I
MANTA.
Durant l’any 2014 els Ajuntaments de Vila-seca, Salou i Cambrils han programat
conjuntament unes 30 activitats culturals, formatives, esportives, lúdiques i d’educació en
el lleure adreçades als joves de 14 a 29 anys dels tres municipis, que es formalitzaran
mitjançant la signatura d’un conveni.
Aquest conveni té per objectiu reforçar la coordinació i establir una sistemàtica en
l’organització de noves edicions del programa “Carretera i Manta”, així com per a
possibilitar altres iniciatives conjuntes
Atesa la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el conveni Carretera i Manta, de col·laboració entre els Ajuntaments
de Cambrils, Salou i Vila-seca per a la realització d’activitats conjuntes destinades als
joves, per a l’any 2014.
SEGON.- Aprovar una despesa màxima per import de 35.215 euros per a l’exercici 2014,
si bé aquesta despesa resta subordinada a l’autorització, mitjançant l’aprovació definitiva
del respectiu pressupost.
TERCER.- Aprovar que la gestió del programa conjunt Carretera i Manta 2014, la realitzi,
continuant la rotació establerta al conveni, l’Ajuntament de Salou.
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QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i de tots aquells
documents necessaris per a la formalització d’aquest acord.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER L’OCUPACIÓ
JUVENIL A CATALUNYA “JOVES PER L’OCUPACIÓ 2013”.
Vista la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 17 de desembre de 2013,
de concessió de subvenció per a la realització del Programa d’Experiència Professional
per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació” per import de 72.487,50 € al
municipi de Vila-seca, segons expedient (JPO-55-2013), per a formació i ocupació de 15
joves de la qual s’ha de fer efectiu a l’inici del programa el 90% en concepte de bestreta.
Vist el contingut i les condicions de la resolució, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 72.487,50 € atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya per al desenvolupament de les actuacions previstes als apartats a), b) i c) de
l’article 8 de l’Ordre EMO /293/2012 amb les modificacions de l’EMO 270/2013/ de 28
d’octubre, destinada a la formació i ocupació de 15 joves.
SEGON.- Donar inici a les actuacions del programa en data 30 de desembre de 2013 i
trametre la documentació que s’indica en dita resolució, dins dels terminis assenyalats, al
Servei d’Ocupació de Catalunya, per tal de percebre la primera bestreta de la subvenció.
TERCER.- Assignar la responsable de l’Àrea de Joventut, Sa. M. Josepa Tous Poblet, a
la realització de dit programa com a coordinadora, amb una dedicació del 50% de la seva
jornada laboral durant tot el termini d’execució.
QUART.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, Àrea de Nous
Jaciments d’Ocupació i a la intervenció Municipal.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA “FEM
OCUPACIÓ PER A JOVES” I DONAR INICI.
Vista la resolució de data 17 de desembre de 2013, emesa pel director del Servei
d’Ocupació de Catalunya. En que es comunica l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament de Vila-seca de 47.000,00 euros, pel desenvolupament del programa “Fem
Ocupació per a Joves” amb l’assignació de 10 joves destinataris (expedient núm. FOJ-472013).
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Vist el contingut i les condicions de la resolució pel que fa a la tramesa de documentació
d’inici de l’actuació, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització
Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 47.000,00 euros atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya per al desenvolupament de les actuacions previstes a l’Ordre EMO/210/2013,
de 2 de setembre.
SEGON.- Donar inici a l’actuació del programa amb data 30 de desembre de 2013 i
trametre la documentació que s’indica en dita resolució, dins dels terminis assenyalats, al
Servei d’Ocupació de Catalunya, per tal de percebre la primera bestreta de la subvenció.
TERCER.- Assignar l’Agent de Desenvolupament Local, Margarita Amarelle Alonso, a la
realització del projecte i, concretament a partir del proper 30 de desembre de 2013, a
l’actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses, amb una dedicació del 20% de
la seva jornada laboral, durant tot el termini d’execució.
QUART.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIC CAP DE VILA-SECA.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local 13 de novembre de 2013 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació, en base a una pluralitat de criteris de
valoració, de les obres la rehabilitació de l’edifici de l’antic CAP de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a una pluralitat de criteris de valoració d’acord amb
el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic,
i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vista l’Acta de la Mesa de Contractació de data 17 de desembre de 2013 indicant que la
proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la
presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL. En compliment als tràmits
procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que
presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i
vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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Oferta econòmica

Puntuació oferta econòmica
(sobre 3)

Puntuació oferta tècnica
(sobre 2)

13

CONSTRUC. JAEN VALLÈS, SL

348.070,31 €

55,0

34

2

2

GARCIA RIERA, SL

357.795,80 €

53,5

35

3

1

MJGRUAS

385.539,05 €

49,1

34

4

11

AZUCHE, SL - CONSTRUC. J. ARENAS

381.000,00 €

49,9

32

5

3

CONSTRUCCIONS FERRE, SL

388.796,23 €

48,6

32

6

16

ARAGONESA OBRAS CIVILES, SL

383.901,07 €

49,4

31

7

10

VORACYS, SL

384.275,55 €

49,3

31

8

7

GOMINTEC, SL

399.257,10 €

47,0

31

9

8

BIGAS GRUP EDIF. Y G.

397.007,19 €

47,4

28

10

4

CONSTECNIA

432.528,54 €

41,8

33

11

15

ARTIFEX

407.289,57 €

45,7

28

12

9

CONSTRUC. PALLAS, SA

436.505,67 €

41,2

26

13

12

M. VILELLA CONSTRUC., SL

481.650,85 €

34,1

31

14

14

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA

441.660,32 €

40,4

20

15

5

JIMARAN, SL

488.868,00 €

33,0

27

16

6

USARCE CONSTRUCCIONS

454.332,00 €

38,4

20

Puntuació total oferta

Núm. Plica

1

Licitador

Núm. ordre

PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada per
ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació en el
procediment de contractació de les obres la rehabilitació de l’edifici de l’antic CAP de Vila-seca,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la
presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL pel preu de 348.070,31 €
(sense IVA) 73.094,77 € en concepte d’IVA, que fan un total de 421.165,08 € (IVA inclòs).

89,0
88,5
83,1
81,9
80,6
80,4
80,3
78,0
75,4
74,8
73,7
67,2
65,1
60,4
60,0
58,4

SEGON.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL perquè en el termini
màxim de cinc dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti
la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva per un import de
17.403,52 € d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
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TERCER.- Advertir a l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL que de no complir
aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment
al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
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,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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