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

DATA:
LLOC:
HORARI:

17 de setembre 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
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr.. Carlos García Lucas, interventor municipal
Excusa la seva absència:

Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sr. Xavier Graset Morell
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 10 DE SETEMBRE DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 10 de setembre de 2014, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
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3r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA
IMPLANTACIÓ D’UNA NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS A LA RAMBLA DE
CATALUNYA, FASE 1.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 27 d’agost de 2014, va aprovar la
Memòria valorada per a la implantació d’una nova zona de jocs infantils a la Rambla de
Catalunya, fase 1, consistent en la preparació de l’espai, com ara els enderrocs,
enretirada del mobiliari existent i el subministrament i la instal·lació de la tanca de fusta
que envoltarà aquest nova àrea de jocs infantils.
El pressupost net és de 16.480,49 € i 3.460,90 € en concepte d’IVA que fan un total de
19.941,39 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 3 de setembre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la
Memòria Valorada per a la implantació d’una nova zona de jocs infantils a la Rambla de
Catalunya, fase 1.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 4 de
setembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants 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.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, a càrrec de la partida
2014.13.15500.61904 (A-21582), inclosa en la modificació de pressupost 02-2014.
Malgrat que per l’import d’aquesta Memòria als efectes de contractació es podría tramitar
com a contracte menor, el procediment que es portarà a terme serà el de procediment
negociat sense publicitat, tant pel que fa a la Fase 1 com a la Fase 2 d’aquestes obres.
El motiu de la subdivisió de la Memòria en 2 fases, és per l’aplicació pressupostària a
diferents partides, en concret la fase 1 que forma part de les inversions aprovades per la
modificació esmentada que compleix els requisits que es contempla en la Disposició
addicional sisena Llei Orgànica 2/2012 i Disposició addicional setzena del Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març) com a inversió
sostenible del Pla de millora de la via pública i no per evitar la tramitació del procediment
de contractació, i és per aquest motiu que es procedeix a la contractació mitjançant
procediment negociat i no com a contracte menor.
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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 el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria Valorada per a la implantació d’una nova zona de jocs infantils a la Rambla de
Catalunya, fase 1.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 16.480,49
€ pressupost net i 3.460,90 € en concepte d’IVA que fan un total de 19.941,39 € (IVA
inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA
IMPLANTACIÓ D’UNA NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS A LA RAMBLA DE
CATALUNYA, FASE 2.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 27 d’agost de 2014, va aprovar la
Memòria valorada per a la implantació d’una nova zona de jocs infantils a la Rambla de
Catalunya, fase 2, consistent en la retirada i la substitució de les llosetes de paviment de
formigó existent, i per últim la pavimentació de tota la zona amb paviment esmorteïdor a
base cautxú colorat continu, i adquisició de jocs infantils.
El pressupost net de 49.551,45 € i 10.405,80 € en concepte d’IVA que fan un total de
59.957,25 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 3 de setembre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la
Memòria Valorada per a la implantació d’una nova zona de jocs infantils a la Rambla de
Catalunya, fase 2.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 4 de
setembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants del
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
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La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, a càrrec de la partida
2014.13.15500.61901 (A-21583).
Malgrat que per l’import d’aquesta Memòria als efectes de contractació es podría tramitar
com a contracte menor, el procediment que es portarà a terme serà el de procediment
negociat sense publicitat, tant pel que fa a la Fase 1 com a la Fase 2 d’aquestes obres.
El motiu de la subdivisió de la Memòria en 2 fases, és per l’aplicació pressupostària a
diferents partides, en concret la fase 1 forma part de les inversions que compleixen els
requisits que es contempla en la Disposició addicional sisena Llei Orgànica 2/2012 i
Disposició addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
(RDL 2/2004, de 5 de març) com a inversió sostenible del Pla de millora de la via pública i
no per evitar la tramitació del procediment de contractació, i és per aquest motiu que es
procedeix a la contractació mitjançant procediment negociat i no com a contracte menor.
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 el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria Valorada per a la implantació d’una nova zona de jocs infantils a la Rambla de
Catalunya, fase 2.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 49.551,45
€ pressupost net i 10.405,80 € en concepte d’IVA que fan un total de 59.957,25 € (IVA
inclòs). i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.

3.3
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE MESSER IBERICA DE GASES SAU, DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE NAU EXISTENT PER OFICINES A LA
FACTORIA SITUADA A L’AUTOVIA SALOU TARRAGONA C-31B KM. 3.8
Vista la sol·licitud de Messer Iberica de Gases SAU, de llicència municipal per a
l’adequació de la nau existent a la factoria situada a l’Autovia Salou Tarragona C-31B km.
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3, per a oficines, 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 Messer Iberica de Gases SAU, la llicència municipal d’obres núm.
495/2014 per a l’adequació de la nau existent a la factoria situada a l’Autovia Salou
Tarragona C-31B km. 3, per a oficines, 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 24 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.- 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. 667788 de data 10-09-14 i que es la
següent:
Tributs municipals
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Liquidació provisional
Impost construccions, instal·lacions i obres
Taxa llicència obres
Tributs satisfets amb caràcter provisional i a
compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

14.406,19 €
3.601,55 €
18.007,74 €
0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 3.601,55 € 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 DEL SR. S. P. I. DE PRÓRROGA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL
CONCEDIDA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER
COMTE SICART, 21.

Vista la sol·licitud del Sr. S. P.I., de pròrroga de la llicència municipal per a la rehabilitació
de l’habitatge situat al c. Comte Sicart, núm. 2, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. S. P. I., la pròrroga de la llicència municipal núm. 796/07 per la
rehabilitació de l’habitatge situat al c. Comte Sicart, núm. 21 de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar acabades en el termini de tres mesos a partir de la data en
que ha estat concedida la pròrroga de 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.- Seran d’aplicació les mateixes condicions que les establertes en la llicència inicial.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 638996 de data 16.04.14 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
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Taxa llicència obres
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

40,25 €
40,25 €
0€

C) SOL.LICITUD D’ADONAC 2000 SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER AL
TANCAMENT DE LA TERRASSA DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI SITUAT AL
PASSEIG PAU CASALS, 76-78

Vista la sol·licitud de referència, de llicència municipal per al tancament de la terrassa de
la planta baixa de l’edifici situat al Passeig Pau Casals, 76-78, i vist l’escrit presentat per
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya
que sol·licita informe al respecte, així com l’informe emès per l’arquitecte municipal en
data 2 de setembre actual, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimtiat, el que segueix:
PRIMER.- Informar favorablement la sol·licitud de tancament de la terrassa de la planta
baixa de l’edifici situat al passeig Pau Casals, 76-78 sol·licitada per ADONAC 2000 SL.
SEGON.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DE TRANSPORTS I OLIS SERENDIPITY SL DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ DE LES OFICINES CONSTRUÏDES A LA NAU
EXISTENT A LA PARCEL.LA F-62 DEL POLÍGON L’ALBA.
Vista la sol·licitud de TRANSPORTS I OLIS SERENDIPITY SL, de llicència de primera
ocupació de les oficines construïdes a la nau existent a la parcel·la F-62 del polígon
L’Alba, així com l’informes emesos al respecte, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a TRANSPORTS I OLIS SERENDIPITY SL la llicència municipal de
primera ocupació de les oficines construïdes a la nau existent a la parcel·la F-62 del
polígon L’Alba.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 667136 de data 29-7-14 i que es la següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

149,66 €
149,66 €
0€

3.5 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT AL SR. P.
R. M., PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN SOSTRE RÍGID A LA TERRASSA DEL PASSEIG
PAU CASALS, 114-116 LOCAL 1 BIS DE LA PINEDA
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2014, es va incoar expedient de
protecció de la legalitat urbanística al Sr. P. R. M. en relació a les actuacions
urbanístiques consistents en la instal·lació d’un sostre rígid, sense llicència municipal a la
terrassa del P. Pau Casals, 114-116, local 1bis, de La Pineda.
Atès que el tendal no s’ajusta al model permès per l’Ordenança Municipal sobre regulació
de tendals i tancaments de terrasses privades en zona de reculada a La Pineda (BOPT
núm. 161 de 12/07/2000).
Vistes les al·legacions presentades pel Sr. Joaquin Cortiella Martí davant aquest
Ajuntament de Vila-seca, en data 15 de juliol de 2014 (RE4674), contra el Decret de
l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2014, pel qual s’incoa expedient de protecció de la legalitat
urbanística en les quals manifesta, en qualitat de propietari del local, que la instal·lació
del tendal és anterior a l’any 2000, i per tant ha prescrit l’acció de restauració, cosa que ja
va parlar amb l’Ajuntament i es sorprèn de la incoació d’expedient quan “només” es va
canviar la lona del tendal, sense modificar-ne l’estructura.
Atès que de conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal i per al supòsit d’execució
subsidiària , les obres d’enderroc es valoren en 800,00 € IVA inclòs.
Ateses les facultats conferides pels arts. 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que per delegació efectuada mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de 5 de juliol de
2011, correspon a la Junta de Govern Local dictar la resolució de l’expedient, i atesa la
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proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. J. C. M., en qualitat de
propietari del local, perquè en cap cas desvirtuen el valor probatori que l’article 137.3 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, confereix als informes dels Serveis Tècnics
Municipals obrants a l’expedient i que constaten, a l’igual que l’al·legant reconeix, que
recentment s’ha procedit a canviar l’antic tendal per un de nou amb sostre rígid, de
manera que, en el present cas, no pot operar la prescripció com a causa d’arxiu de
l’expedient.
SEGON: Ordenar al Sr. P. R. M. que procedeixi a retirar al seu càrrec i en el termini d’un
mes el sostre rígid instal·lat a la terrassa del P. Pau Casals, 114-116, local 1bis del P.
Pau Casals, de La Pineda, essent el Sr. J. C. M. responsable solidari.
SEGON: Advertir els interessats que de conformitat amb l’article 225 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, transcorregut un mes a partir de la notificació de la present
resolució sense complir la restauració ordenada, es podrà acordar per l’Ajuntament
l’execució subsidiària i al seu càrrec de les esmentades obres d’enderroc, que es valoren
en 800,00 €, IVA inclòs, sense perjudici de la liquidació final, sol.licitant-se si s’escau,
autorització del Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona per a l‘entrada a
l’immoble; o bé es podrà atorgar un nou termini d’execució amb imposició de multes
coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERAL I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE VILA-SECA PER L’EXERCICI
DE 2014.
Vist l’escrit presentat per l'Associació de Comerciants i Empresaris de Vila-seca,
sol.licitant la concessió de la subvenció ordinària corresponent a l’exercici de 2014, per tal
de sufragar les despeses originades del seu funcionament i la realització d’activitat i actes
progamades per l’any 2014.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de fiscalització favorable, signat per l’Interventor, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Comerç, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvención ordinària a l’entitat ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS I EMPRESARIS DE VILA-SECA, amb NIF-G43659903 , per import de
18.000,00 € destinada a finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i desposar una despesa de divuit mil euros (18.000,00 €) amb càrrec
a la partida 2014.12.43000.22706 (AD 21349) del pressupost de l’any 2014, per fer front
a la subvenció que s’atorga.
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 ordinar de l’entitat durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre de
2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
. Memòria econòmica amb aportación dels justificants de la despesa.
. Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció.
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 trobarse 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 i 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.
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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.
QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del percerptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Grals.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

5è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS DE MENJADOR DELS CENTRES D’EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI, CORRESPONENTS AL MES DE JUNY DE
2014.
Vista la relació de justificants presentat per les AMPAS i gestors del serveis de menjador
de les escoles d’educació infantil i primària del municipi que corresponen als serveis de
menjador del mesos de maig i juny de 2014,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestaqr Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents al mes de juny de
2014 i concedits per la corresponent Junta de Govern Local.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de total de 1.179,40 € a
càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 O 21348 del vigent pressupost municipal,
d’acord amb el següent detall:

JUNY
ESCOLA
AMPA La Plana
TOTAL

IMPORT
1.179,40 €
1.179,40 €

11

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, AMB LA MODALITAT RÈNTING, D’UN
VEHICLE EQUIPAT AMB DOTACIÓ POLICIAL ESPECÍFICA.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 30/7/2014 es va aprovar l’expedient de
contractació (Exp. 376/14) i el Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques
per a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb caràcter
d’urgència, de l’arrendament pel sistema de “renting” d’un vehicle amb destinació a la
Policia Local, equipats com a cotxes patrulla. 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 10.09.2014, s’ha presentat una única
oferta, la corresponent a: Banco Santander SA (RED 5617 de 10/9/14).
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 12a del Plec.
Atès que amb data 16/9/2014 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.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de
clàusules que regula aquesta contractació.
Vistos els anteriors antecedents i examinada la documentació que acompanya l’expedient
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:

12

PRIMER. Aprovar la valoració efectuada pel responsable tècnic de l’expedient amb data
16/9/14 en aplicació dels criteris ponderats objectius i subjectius en l’única oferta al
procediment d’adjudicació d’un vehicle amb destinació a la Policia Local (Exp. Gov.
376/14).
Quadre resum de la puntuació final obtinguda pel licitador.

Proponent

a) OFERTA
ECONÒMICA

b)
COBERTURA
KM

200.000 km –
43.344.48 €
Banco de
Santander,SA

Iva exclòs- 25

Punts

0
Punts

c) TERMINI
LLIURAM.

d) preu e) preu
Km
Km
defecte excés

No millora

0,0272
€/Km

0,0272
€/Km

0
Punts

2
Punts

2
Punts

TOTAL

29 PUNTS

Segons la qual l’oferta formulada per BANCO SANTANDER SA (CIF A-390000013)
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 43.344,48 € (sense IVA), més 8.824,80 € en concepte d’IVA que fan un
total de 52.169,28 € (IVA inclòs).
SEGON. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, notificar
y requerir al legítim representant de l’entitat BANCO SANTANDER SA (Unidad de
Leasing y Renting B. Institucional) 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 2.167,22 €, així com que justifiqui la documentació exigida en la
clàusula 16ª del Plec econòmic, administratiu i jurídic.
TERCER. Advertir a l’empresa BANCO SANTANDER SA, 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, i que es
publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SISÈ. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PER A LA
PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
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L’Ajuntament de Vila-seca té actualment subscrit un contracte d’assistència sanitària amb
l’entitat SANITAS, Sociedad Anónima de Seguros, SA (en endavant, SANITAS) per
prestar l’assistència sanitària privada dels treballadors de l’ajuntament que voluntàriament
s’hi adhereixin. Es va acordar la contractació de la pòlissa d’assistència sanitària
col·lectiva pel personal funcionari de nou ingrés i personal laboral, amb unes condicions
específiques i avantatjoses previstes per aquest col·lectiu i no la subscripció de pòlisses
individuals, que és el que fins el moment es venia oferint a aquests col·lectius.
Atès que aquesta pòlissa, de subscripció voluntària, és una pòlissa ordinària pel personal
que disposa d’assistència sanitària de la Seguretat Social. La finalitat d’aquest expedient
no és complir amb un precepte legal (com en el cas dels funcionaris integrats), sinó
intentar aconseguir les millors condicions possibles pel personal no integrat que
actualment no disposa d’aquest benefici.
Ateses les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació
armonitzada) es considera que el procediment més adequat el procediment obert, en
règim de tramitació ordinària.
Vistos el Ple de Clàusules Jurídiques Econòmiques i Administratives, el Plec Tècnic
redactats per a aquesta adjudicació, i els informes justificatiu sobre la procedència i jurídic
emesos al respecte.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Sanitat i
Salut Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació d’una pòlissa
d’assegurança per a la prestació d’assistència sanitària col·lectiva pel personal funcionari
de nou ingrés i personal laboral de l’Ajuntament de Vila-seca, anys 2015 i 2016, per
procediment obert, en règim de tramitació ordinària.
SEGON. Aprovar la quantia de 129.948,00 €, exempts d’Iva, en concepte de despesa
màxima que pot representar la contractació d’aquest servei durant tot el període de
vigència previst; d'acord amb el que estableix l'art. 174 del Text Refós de la LRHL aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. D’acord amb el següent desglossament:
-

Anualitat 2015: 64.974,00 €

-

Anualitat 2016: 64.974,00 €

Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en el
pressupost del proper exercici, crèdit suficient per assumir les depeses corresponents.
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TERCER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació d’aquest servei, en règim de tramitació ordinària.
QUART. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la publicació
de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de participació en
el BOPT i en Perfil de contractant en el termini de 26 dies naturals des de l’anunci de
licitació en el Perfil del Contractant.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
7è.- 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

Alfred Ventosa Carulla

Josep Poblet i Tous
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