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

DATA:
LLOC:
HORARI:

28 de maig de 2014
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. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor mpal.
Excusa la seva absència:

Sr. Miguel Angel Almansa Sàez

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 21 DE MAIG DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 21 de maig de 2014, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE
D’ESCOMBRARIES.

LA

REGIDORIA

D’HISENDA

DE

DEVOLUCIO

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S. P. M., on demana la devolució dels ingressos
corresponents a la taxa d’escombraries domiciliàries de l’immoble situat al c. Isaac
Albeniz, núm. 2 esc. A apartament 101, a l’existir una activitat per la qual se satisfan
escombraries de locals comercials des de l’exercici 2011.
Vistos els comprovants de pagament dels rebuts corresponents a la taxa d’escombraries
domiciliàries i vist l’informe emès al respecte pel servei d’inspecció, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d´Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Retornar a la Sra. S. P. M., la quantitat de 323 €, corresponents als rebuts de la
taxa d’escombraries domiciliàries dels exercicis 2011, 2012 i 2013, per existir una activitat
per la qual se satisfan escombraries de locals comercials des de 2011.
SEGON.- Anul·lar el rebut d’escombraries domiciliàries a nom de la Sra. S. P. M.,
corresponent a l’exercici de 2014 amb núm. fix 91010493.
TERCER.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B)
PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIO TAXA PER
OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA.

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 04-07-2012, de denegació de llicència al Sr. E. M. P., per
a la instal·lació de taules i cadires davant del bar musical anomenat “PK2”, situat al passeig
de Pau Casals, 53, zona Punta Prima, local 4B, de la Pineda.
Atès que per la Unitat de Rendes s’ha comprovat que en data 29 de juny de 2012, es va
efectuar el pagament mitjançant autoliquidació núm. 543 665, per a la sol·licitud de la
llicència esmentada, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d´Hisenda i Promoció
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Retornar al Sr. E. M. P., la quantitat de 1.700 €, corresponent a l’ingrés mitjançant
autoliquidació núm. 543.665, efectuat en el tràmit de la sol·licitud de la llicència d’instal·lació
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de taules i cadires a la zona de tendals davant de l’establiment de la seva titularitat, atès el
Decret de l’Alcaldia de data 04-07-2012, pel qual es denega la llicència.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i a la Intervenció municipal de fons.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. T. LL. C., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat a la plaça de les Creus, 18 de Vila-seca, per
no reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat a la plaça de les Creus, 18 de Vila-seca, propietat de la Sra. T. LL. C. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. R. M. F., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent al habitatge situat al carrer Riera núm. 58 planta 1, per no
reunir condicions d’habitabilitat.
Vista l’Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa d’escombraries, que estableix que
per a la bonificació de la taxa, els habitatges no han de reunir les condicions mínimes
d’habitabilitat, sense tenir en compte si aquests es troben o no habitats
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge sí que reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la petició formulada pel Sr. J. R. M. F. d’anul·lar el rebut de la taxa
d’escombraries de l’exercici de 2014, del habitatge situat al carrer Riera núm. 58 planta 1,
atès que aquest immoble si que reuneix condicions mínimes d’habitabilitat.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat.
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E) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pell Sr. J. R. P. C., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer Sant Antoni, 56 de Vila-seca, per
no reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat al carrer Sant Antoni, 56 de Vila-seca, propietat del Sr. J. R.P. C. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITAR AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
L’APLICACIÓ
DE
COEFICIENTS
D’ACTUALITZACIONS DE VALORS CADASTRALS PER LA 2015 I SUCCESSIUS.
Vist l’escrit presentat per la Delegació d’Economia i Hisenda a Tarragona, ( Registre
d’entrada núm. 2333, del 7 d’abril de 2014), en el qual s’informa a l’Ajuntament de Vilaseca que pot sol·licitar l’aplicació de coeficients d’actualitzacions de valors cadastrals per
al 2015.
Aquest coeficient d’actualització dels valors cadastrals està previst que s’incorpori al
projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, i en aquest cas
correspon al 1,10.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca compleix amb els requisits establerts legalment en
l’article 32 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei del Cadastre Immobiliari.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’aplicació d’aquest
coeficient d’actualització de valors cadastrals dels béns immobles urbans del terme
municipal, que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015 i
successius.
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TERCER.- Notificar l’acord de la Junta de Govern Local a la Delegació d’Economia i
Hisenda a Tarragona i a la Intervenció Municipal d’aquest Ajuntament.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRORROGAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA FONT ORNAMENTAL DEL PARC DEL
PINAR DE PERRUQUET.
Vist l’escrit presentat per l’empresa EMTE SERVICE SAU al Registre General d’Entrades
d’aquest Ajuntament (RE 2488), en data 11 d’abril de 2014, en el que sol.licita prorrogar un
any el contracte de manteniment i conservació de la font ornamental del Pinar de Perruquet
de La Pineda.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics en data 11 d’abril de 2014, en relació a
aquesta sol.licitud de pròrroga en el que es considera que l’empresa adjudicatària ha
complert satisfactòriament i que no es donen circumstàncies d’interès general que
desaconsellin la no prorrogació del contracte.
Vist el compromís de l’empresa EMTE SERVICE SAU, de mantenir l’import anual fixat en la
signatura del contracte, renunciant a qualsevol tipus de revisió de preus.
Atès que en data 11 de maig de 2009. per acord de la Junta de Govern Local es va
adjudicar a l’empresa EMTE SERVICE SAU, el contracte de Serveis del manteniment i
conservació de la font ornamental del Parc del Pinar de Perruquet de la Pineda, i el dia 9 de
juny de 2009 es va procedir a la signatura del contracte, per un import anual de 28.112,60 €.
Atesa la clàusula tercera del plec de clàusules administratives particulars que regeix
aquesta adjudicació, la durada del contracte serà de 4 anys, prorrogable fins un termini
màxim de 6 anys, incloses les pròrrogues.
Vistos els informes emesos pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics, el Cap dels Serveis
Territorials i de Planificació, vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons i vista la
proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Prorrogar per un any addicional el contracte de Serveis del manteniment i
conservació de la font ornamental del Parc del Pinar de Perruquet de La Pineda, per
import de 29.324,35€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida. 2014 13 16100 22700, AD
11157, del vigent pressupost.
SEGON.- Notificar el present acord a l'empresa EMTE SERVICE SAU, a la Intervenció
Municipal i a l’Àrea de Serveis Públics.
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4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTAR LES OBRES COMPRESES AL
PROJECTE COMPLEMENTARI PER A LA MILLORA I ADEQUACIÓ DEL CANAL
AUXILIAR DE DESGUÀS DEL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.
Es preveu que la Junta de Govern local en sessió a realitzar el dia 14 de maig de 2014
aprovi el projecte complementari per a la millora i adequació del canal auxiliar de desguàs
del parc de la Torre d’en Dolça, per import de 8.361,06 € import net 1.755,82 en concepte
d’IVA, que fan un total de 10.116,88 € (IVA inclòs).
Es va iniciar la tramitació d’un expedient, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per la contractació de les obres compreses al projecte de millora i adequació
del canal auxiliar del desguàs del Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca que va ser
adjudicada per acord de Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 18 de
desembre de 2013, per import de 62.240,73 € (sense IVA), i 13.070,55 € en concepte d
’IVA, que fan un total de 75.311,28 € (IVA inclòs), a l’empresa J. MORELL, SA.
Atès que l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, fixa el
procediment negociat sense publicitat per adjudicar les obres complementàries que no
figurin ni en el projecte ni en el contracte, però que a causa d’una circumstància
imprevista, passin a ser necessàries per executar l’obra, tal com estava descrita en el
projecte o en el contracte sense modificar-la, i l’execució de les quals es confiï al
contractista de l’obra principal, en aquest cas J. MORELL, SA, d’acord amb els preus que
regeixen el contracte primitiu, o que, en el seu cas es fixin contradictòriament.
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.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació mitjançant procediment negociat
sense publicitat del contracte de les obres compreses al projecte complementari per a la
millora i adequació del canal auxiliar de desguàs del parc de la Torre d’en Dolça, en
aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
SEGON.- Atorgar a l’empresa J. MORELL, SA un termini d’audiència de 3 dies hàbils
perquè manifesti si vol executar les obres compreses al projecte de millora i adequació
del canal auxiliar del desguàs del Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca.
TERCER.- Aprovar una despesa de 8.361,06 € de base imponible, més 1.755,82 € d'IVA,
fent un total amb impostos de 10.116,88 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2014.13.15100.61903 (D-11152) del pressupost municipal.
QUART.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
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4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS RELATIUS A LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS.

Vist el conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 28/10/2013) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes
España SA (ECOEMBES), pel període 2013-2018, on s’estableix, en els seus Annexos,
les quantitats econòmiques que ECOEMBES transferirà als Ens Locals per tal de
compensar-los econòmicament per la diferència de cost entre el sistema ordinari de
recollida i transport dels residus (recollida de totes les fraccions en un únic contenidor), i
el sistema de gestió que suposa la recollida selectiva del paper-cartró i d’envasos
lleugers i el corresponent transport a les plantes de gestió final assignades (GRIÑÓ
ECOLÒGIC, SA pels envasos lleugers, i SAICA NATUR, SL pel paper i cartró), d’acord
amb el previst a l’article 10.2 de la Llei 11/1197, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus
d’Envasos. Aquest conveni s’adjunta com Annex II.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 25 de
gener de 2010, es troba adherit al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya, amb l’objecte
d’obtenir un marc estable per a la venta del paper i cartró recollit selectivament, i que
en el cas de Vila-seca és portat a la planta recuperadora de SAICA NATUR, SL. Aquest
conveni s’adjunta com Annex III.
Vistes les relacions de les entrades dels residus de paper-cartró i d’envasos lleugers,
emeses per les plantes de gestió final (GRIÑÓ ECOLÒGIC, SA i SAICA NATUR, SL,
respectivament).
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 3 de
desembre de 2012, es troba adherit al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de
residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), per al període 2013-2017, i que
d’aquest conveni se’n desprèn, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques que les
entitats gestores dels SIG d’aparells elèctrics i electrònics (ECOASIMELEC, ECOLEC,
ECOTIC i ERP ESPAÑA) transferiran als Ens Locals pels costos addicionals que els
comporta recollir selectivament i emmagatzemar els RAEE a les deixalleries i que
correspon sufragar als productors d’aparells elèctrics i electrònics. Aquest conveni
s’adjunta com Annex IV.
I atès que a la deixalleria municipal es rep i s’emmagatzema ferralla i metalls que són
recollits, transportats i gestionats per l’empresa FERIMET SL (gestor de residus autoritzat
per l’Agència de Residus de Catalunya amb codi E-406.97), que és qui ofereix el millor
preu de comercialització d’aquests residus valoritzables, i atesa la proposta formulada per
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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PRIMER. Aprovar la relació de factures detallades a l’Annex I per un import total net de
31.915,54€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE DUES MEMÒRIES
VALORADES, DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT PER LA
MILLORA I ADEQUACIÓ DE DOS TRAMS DEL CAMÍ DEL CASTELL.
El camí del Castell disposa de dos trams on el ferm del camí es troba en molt mal estat
de conservació, el que comporta que sigui un risc per a la seguretat de la circulació amb
qualsevol tipus de vehicle, a causa de la presència abundant de sots de profunditat
considerable.
Per aquest motiu es proposa la necessitat d’adequar i millorar el ferm d’aquest dos trams
de camí que presenten major afectació mitjançant la construcció de dues casetes de
formigó i la reposició superficial amb aglomerat asfàltic en calent.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Esencat Fractal SL, per l’assistència tècnica per
la redacció de dues memòries valorades per import de 1.840,00 € sense IVA i 386,40 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 2.226,40 € (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 2014.13.15000.61900 AD-11147 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 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 Esencat Fractal SL, el contracte menor de serveis
d’assistència tècnica per la redacció de dues memòries valorades,direcció d’obra i
coordinació de seguretat i salut per a la millora i adequació de dos trams del camí del Castell
entre Vila-seca i La Plana, presentant un pressupost per import de 1.840,00 € sense IVA i
386,40 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.226,40 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.226,40 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 AD-11147 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Esencat Franctal SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE NOUS RUIXADORS I
POLSADORS PER A LA DUTXES DE LA PLATJA DE LA PINEDA.
Per tal de posar en marxa les instal·lacions de la platja de La Pineda, pel que fa a les dutxes
i rentapeus, es fa necessari la renovació d’aquells mecanismes més deteriorats (ruixadors i
temporitzadors) i els que manquen per haver estat objecte de robatori durant els mesos
d’hivern, segons informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics.
Són un total de 57 polsadors temporitzadors i 138 uts. de ruixadors de baix consum. La
col·locació d’aquests mecanismes aniran a càrrec de l’empresa concessionària.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Sorea SA, per import de 5.158,30 € sense IVA i
1.083,24 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.241,54 € (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 2014.13.17900.61900 AD-11192 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de subministrament 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 Sorea SA, el contracte menor de subministrament per la
instal·lació de nous ruixadors i polsadors per a les dutxes de la Platja de La Pineda,
presentant un pressupost per import de 5.158,30 € sense IVA i 1.083,24 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 6.241,54 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.241,54 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.17900.61900 AD-11192 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Sorea SA, al departament d’urbanisme i
al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS MÒDULS DE LLOGUER PEL SERVEI
DE SOCORRISME A LA PLATJA DE LA PINEDA.
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Vist que s’ha de procedir a la instal·lació de dos mòduls prefabricats, per donar servei de
socorrisme, durant la temporada de bany entre els mesos de juliol, agost i setembre de
2014, a la platja de La Pineda. La ubicació d’aquest mòduls es entre l’Hotel Donaire i els
pins de Mariscal, al P. Pau Casals de La Pineda.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Algeco Construcciones Modulares SA, pel lloguer
de dos mòduls prefabricats i la seva instal·lació per un import total els tres mesos de
1.693,00 € sense IVA i 355,53 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.048,53 € (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 2014.13.17900.21000 AD-11400 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 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 Algeco Construcciones Modulares SA, el contracte menor
de subministrament de lloguer de dos mòduls prefabricats i la seva instal·lació, per donar
servei de socorrisme a la platja de La Pineda, per un import total els tres mesos de 1.693,00
€ sense IVA i 355,53 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.048,53 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.048,53 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.17900.21000 AD-11400 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Algeco Construcciones Modulares 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 DE
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’EQUIPS DE TELEFONIA PER A LA POSADA
EN SERVEI DE CALL CENTER A L’AJUNTAMENT.
S’ha de procedir al subministrament i muntatge d’un router i un gateway per permetre el
funcionament de la recepció de trucades telefòniques “entrants” per a la posada en servei
del call center a l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Citra SL, pel subministrament i muntatge d’equips
de telefonia a l’Ajuntament de Vila-seca, que ascendeix a la quantitat de 3.060,00 € de base
imposable, més 642,60 € d'IVA al 21%, fent un total de 3.702,60 € (IVA inclòs), considerantse 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
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càrrec de la partida 2014.15.92000.22299 AD-11398 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de subministrament 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 Citra SL, el contracte menor de subministrament i
muntatge d’equips de telefonia per a la posada en servei del call center de l’Ajuntament de
Vila-seca, presentant un pressupost per import de 3.060,00 € sense IVA i 642,60 € en
concepte d’IVA, fan un total de 3.702,60 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 3.702,60 € (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2014.15.92000.22299 AD-11398 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Citra SL, al departament de serveis
tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.8
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI URBÀ PEL NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.
Per tal de mantenir un stock suficient de mobiliari urbà, per poder atendre les demandes
de reposició provocades pel vandalisme, envelliment propi dels materials, etc, es veu la
necessitat de contractar el subministrament de 30 bancs model Neobarcino, que es
l’habitual al municipi.
Vist el pressupost presentat per Benito Urban SLU, pel subministrament de 30 ut. de bancs
del model Barcino pel nucli urbà de Vila-seca, que ascendeix a la quantitat de 5.370,00 € de
base imposable, més 1.127,70 € d'IVA al 21%, fent un total de 6.497,70 € (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 2014.13.15500.61902 AD-11399 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per
les seves característiques, aquest contracte de subministrament 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:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Benito Urban SLU, el contracte menor de subministrament
de 30 ut. de bancs del model Barcino pel nucli urbà de Vila-seca, presentant un pressupost
per import de 5.370,00 € sense IVA i 1.127,70 € en concepte d’IVA, fan un total de 6.497,70
€ (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 6.497,70 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61902 AD-11399 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Benito Urban SLU, al departament de serveis
tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
SUBSCRIT AMB L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI DE NETEJA DE
DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS.
Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 22 d’abril de 2014 (RE
2626), per la senyora Ana M. Pérez Pérez, en representació de l’empresa GRANITOS
PEREZ, SL, com a adjudicatària del contracte de servei de neteja de diversos edificis
municipals de l’Ajuntament de Vila-seca, en què sol·licita la revisió de preus per a l’any 2014
d’acord amb la variació anual corresponent a l’IPC anual publicat per l’INE.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics en data 5 de maig de 2014, en referència a
la revisió de preus, segons l'Institut d'Estadística, l'increment de l'índex de preus al
consum de l’exercici anterior 2013 ha estat del 0,3% .
Atès que el mes de setembre de 2011 es van publicar les corresponents convocatòries del
procediment d’adjudicació del contracte de serveis signat en data 19 de desembre de 2011,
cal entendre que és d’aplicació la regulació de la revisió de preus continguda en l’article
77, següents i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, d’acord amb la Disposició Transitòria Primera del Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Atesa la clàusula 37 del plec de condicions d’aquest contracte de neteja d’edificis, la
revisió de preus serà procedent quan el contracte s’hagi executat en un 20 % del seu
import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació, que en aquest cas concret
va ser el mes de desembre de 2011, i en el mateix article es diu que a partir de la segona
anualitat, i/o en cas de pròrroga dels preus s’actualitzaran aplicant el 85% del percentatge
de variació anual de l’IPC estatal, que publica l’INE referit al mes de la signatura del
contracte.
Vistos els informes emesos pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics i l’Interventor Municipal de
Fons, 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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PRIMER.- Aprovar la revisió de preus del contracte subscrit amb l’empresa GRANITOS
PEREZ, SL, pel servei de neteja de diversos edificis municipals de l’Ajuntament de Vilaseca, amb efectes 1 de juny de 2014 fins 31 de desembre de 2014 de manera que
l'actualització de preus de les certificacions anuals quedarà de la següent forma:
1.- Zones esportives ............................................
50.375,20 €, IVA inclòs
2.- Mercat municipal ............................................. 18.065,59 €, IVA inclòs
3.- Patronat de Turisme .......................................
10.422,45 €, IVA inclòs
4.- Patronat municipal de Música ........................
59.226,00 €, IVA inclòs
5.- Escoles municipals ......................................... 364.282,84 €, IVA inclòs
6.- Edificis municipals .............................................194.070,28 €, IVA inclòs
7.- Auditori Josep Carreras ..................................
18.095,17 €, IVA inclòs
SEGON.- Aprovar el pagament dels increments que representa respecte a cadascuna de
les agrupacions de facturació, i que són els següents entre la certificació actual i vigent i
la proposta revisada pel 2014:
1.- Zones esportives ............................................128,13 €, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 2014.13.34200.22700 AD 303, del vigent pressupost municipal.
2.- Mercat municipal .............................................
45,95 € IVA inclòs, amb càrrec a
la partida 2014.13.43100.22700 AD 303, del vigent pressupost municipal.
3.- Patronat de Turisme .......................................26,50 €, IVA inclòs , aquesta despesa va
a càrrec del pressupost del Patronat de Turisme.
4.- Patronat municipal de Música .........................
150,64 €IVA inclòs. Aquesta
despesa va a càrrec del pressupost del Patronat de Música
5.- Escoles municipals .........................................
926,56 € IVA inclòs, amb càrrec a
la partida 2014.13.32100.22700 AD 303, del vigent pressupost municipal.
6.- Edificis municipals .......................................... 493,62€, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 2014.13.15200.22700 AD 303, del vigent pressupost municipal.
7.- Auditori Josep Carreras .................................. 46,02€, IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 2014.13.15200.22700 AD 303 del vigent pressupost municipal.
El muntant total anual de tot el contracte que representa la revisió de preus per l’exercici
2014 amb IVA inclòs ascendeix a la quantitat de 1.817,42.- Eur.
TERCER.- Aprovar els endarreriments del servei des de l’1 de gener de 2014 fins 31 de
maig de 2014 en quant a la revisió de preus per l’IPC ascendeixen a la quantitat de
757,26 Euros IVA inclòs, repartits de la següent manera:
1.- Zones esportives ............................................

53,39€, IVA inclòs
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2.- Mercat municipal .............................................
3.- Patronat de Turisme .......................................
4.- Patronat municipal de Música ........................
5.- Escoles municipals .........................................
6.- Edificis municipals ..........................................
7.- Auditori Josep Carreras .....................................

19,15€, IVA inclòs
11,04 €, IVA inclòs
62,77 €, IVA inclòs
386,07 €, IVA inclòs
205,67 €, IVA inclòs
19,17 €, IVA inclòs

QUART.- Notificar el present acord a l'empresa GRANITOS PÉREZ, SL, a la Intervenció
Municipal i a l’Àrea de Serveis Públics.
4.10 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIA D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA SRA. R. M. F. T. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA PÉRGOLA I TANCA A LES PARCEL·LES 36, 58 I 78 DEL
POLIGON 41.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a la construcció d’una pèrgola i
tanca a les parcel·les 36, 58 i 78 del polígon 41, 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 Sra. R.M. F. T., la llicència municipal d’obres núm. 301/14 per la
construcció d’una pèrgola i tanca a les parcel·les 36, 58 i 78 del polígon 41, d’acord amb
el projecte presentat i sota el següent condicionament:
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
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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.- S’haurà de presentar l’assumeix de la direcció de les obres.
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. 637912 de data 02.04.13 i que es la
següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

91,36 €

91,36 €

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.

B) SOL·LICITUD D’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’AMPLIACIÓ DE POTENCIA DEL LOCAL SITUAT AL C.
TARRAGONA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU de llicència municipal
per a realitzar l’ampliació de potencia al local situat al c. Tarragona de Vila-seca, així com
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l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, a la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU la llicència municipal
d’obres núm. 292/14 amb ref. 481.021 per a realitzar l’ampliació de potencia al local situat
al c. Tarragona 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 s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres, donat que
restarà tallat el c. del Patró.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector. (Pedra Borriol format especial)
6a.- El termini d’execució serà de tres mesos.
7a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE LES OBRES DE
MILLORA I ADEQUACIÓ DEL CANAL AUXILIAR DE DESGUAS DEL PARC DE LA
TORRE D’EN DOLÇA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora i adequació del canal de desguàs del parc de la
Torre d’en Dolça.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa J. MORELL, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de millora i
adequació del canal auxiliar de desguàs de la Torre d’en Dolça, per un import de
40.283,09 € sense IVA i 8.459,45 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un
total de 48.742,54 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15100.61903 (OF10992) del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 2
CORRESPONENTS A LES OBRES D’ACTUALITZACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA
URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL CAMPUS DE VILA-SECA DE LA URV.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2013, d’adjudicació
de les obres d’actualització i adaptació de la urbanització de la urbanització dels entorns
del campus de Vila-seca de la URV.
Vista la certificació d’obres núm. 2 presentada per l’empresa M. Y J. GRUAS, SA en
qualitat d’adjudicatària de les obres esmentades.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres d’actualització i
adaptació de la urbanització de la urbanització dels entorns del campus de Vila-seca de la
URV, realitzades per l’empresa M. Y J. GRUAS, SA, per un import de 32.749,46 € sense
IVA i 6.877,39 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 39.626,85 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61904 (OF11016) del pressupost municipal.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4
CORRESPONENT A LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELLL DE VILASECA. PART 2.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres compreses al projecte executiu de rehabilitació del Castell
de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral
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Vista la certificació núm. 4 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a les obres compreses al
projecte executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització –
Tanca perimetral, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de 76.152,22 € sense
IVA i 15.991,97 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 92.144,19 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.33600.63200 (OF11319) del pressupost municipal.
5è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIÓ DE L’IMPORT DEL TRANSPORT
ADAPTAT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, ANY 2014.
Vist que les diferents famílies dels usuaris del servei de transport de disminuïts als
centres ocupacionals han demanat a través de l’EBAS poder continuar gaudint del servei
de transport adaptat amb les mateixes condicions que els que els anys anteriors.
Vist allò que disposa l’annex 4 a l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de preus
públics. Tarifes de preus públics per al transport adaptat de persones amb disminució als
centres ocupacionals per a l’any 2014.
Vist així mateix l’informe emès per l’Equip de l’EBAS, favorable a la bonificació del servei
de transport adaptat per a persones amb disminució atès que la seva situació econòmica
i familiar continua essent la mateixa que els anys anteriors.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Bonificar 24,00 € mensuals a cadascun dels sol·licitants que s’indiquen per a
sufragar una part de les despeses que els comporta el pagament del servei de transport
adaptat de persones amb disminució durant l’any 2014.
SEGON. Com a conseqüència d’aquest acord, els beneficiaris de la bonificació només
hauran de fer efectiva a l’Ajuntament la quantitat de 60,00 € mensuals per 11 mesos, atès
que el mes d’agost es considera no lectiu, que es faran efectius en dos terminis:
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TERMINIS
1r termini (abans 30 de juny de 2014)
2n termini (abans del 30 de novembre de 2014)

IMPORT
360,00 €
300,00 €

TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
6.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT CONVOCAT
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LES PLATGES DEL
MUNICIPI.
En sessió de data 30/04/14, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va aprovar el
Plec de Clàusules Administratives i el Plec de prescripcions tècniques que donen caràcter
legal al procediment negociat sense publicitat convocat per a la contractació del servei de
prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi durant
el període de dos mesos a partir del 15-6-14. Així mateix es va autoritzar la despesa i la
convocatòria de licitació.
Dins del termini hàbil atorgat per a la presentació de proposicions dels empresaris
convidats, que va finalitzar a les 14,30 hores del dia 12.05.2014, s’ha presentat una única
oferta, la corresponent a: Creu Roja (RED 3124 de 12/5/14).
Atès que en el present procediment no s’ha constituït Mesa de Contractació, que per raó
de l’import és potestativa per a l’òrgan de contractació, per aplicació dels articles 117 i
320 del TRLCSP i en relació amb la clàusula 11a del Plec.
Atès que amb data 20 de maig de 2014 el cap de l’àrea de Governació va dur a terme
l’examen, la qualificació i validesa de la documentació general, i establir la proposta
d’adjudicació d’acord i per aplicació dels criteris subjectius i objectius valorables que es
van establir en aquesta licitació
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.
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Vistos els anteriors antecedents i examinada la documentació que acompanya
l’expediente de licitació i de conformitat amb l’establert per l’article 151.1 i la Disp. Addic.
2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la valoració efectuada pel responsable tècnic de l’expedient amb data
20-5-14 en aplicació dels criteris ponderats objectius i subjectius la oferta presentada al
procediment d’adjudicació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges del municipi durant el període de dos mesos a partir del 15-6-14:
PUNTUACIONS
ASSIGNADES
CREU ROJA

A) CRITERIS
SUBJECTIUS
20,50

CRITERI OBJECTIU

TOTAL

26

46,50

Segons la qual l’oferta formulada per CREU ROJA VILA-SECA compleix els requisits i
condicions exigits en els plecs contractuals i ha obtingut en conjunt la puntuació
necessària en el procediment negociat de licitació portat a l’efecte, segons aplicació dels
criteris ponderats i objectius, la qual ha ofertat la prestació del servei pel preu de
49.580,00 € (sense IVA), més 10,411,08 € en concepte d’IVA que fan un total de
59.991,08 € (IVA inclòs).
SEGON. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, notificar
y requerir al legítim representant de l’entitat CREU ROJA VILA-SECA. Q2866001-G,
perquè dins dels deu dies hàbils següents a rebre la corresponent notificació, presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i efectuï a constitució de la garantia
definitiva per import del 5% del pressupost d’adjudicació (iva exclòs), equivalent a
2.479,00 €, així com que justifiqui la documentació exigida en la clàusula 13ª del Plec
econòmic, administratiu i jurídic.
TERCER. Advertir a l’empresa CREU ROJA VILA-SECA, que de no complir aquest
requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.
QUART. Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la Intervenció Municipal.
CINQUÈ. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.06.05 10:47:53 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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