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

DATA:
LLOC:
HORARI:

4 de novembre 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. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

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 28 D’OCTUBRE DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 28 d’octubre de 2013, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA PEL QUAL ES
MODIFICA EL DIA SETMANAL DE REALITZACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte del Decret de l’Alcaldia pel qual es modifica el dia
setmanal de la Junta de Govern Local. Els regidors membres en resten assabentats.
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2.2 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA
ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA.

DEL

JUTJAT

CONTENCIÓS

Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència 296/20132 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Tarragona, relativa al procediment ordinari 446/2012. Els regidors
membres en resten assabentats.
3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’APORTACIÓ ANUAL, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT A
LA FUNDACIÓ PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT 2025, SEGONS CONVENI.
La Comissió de Govern de 18 de febrer de 2002 va aprovar el conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025, consistent en fer una
aportació anual en concepte d’ajuda econòmica destinada al compliment de les finalitat
d’interès generals pròpies de la Fundació.
Vist l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons, i
atesa la proposta formulada per l’Alcaldia presidència, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’ aportació anual de 3.000,-euros corresponent a l’exercici de 2013,
amb càrrec a la partida 14 33400 48900, del pressupost municipal, d’acord al conveni
vigent signat entre l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació Abadia de Montserrat 2025.
SEGON. Autoritzar i disposar una despesa de 3.000.- € amb càrrec a la partida 14 33400
48900 del pressupost de l’any 2013 per fer front a la subvenció que s’atorga.
TERCER. Donar conformitat als justificants presentats per la Fundació Abadia de
Montserrat, mitjançant factures, per un import de 3.273,05 € (IVA inclòs), com a justificants
de l’aportació concedida a la Fundació Abadia de Montserrat, 2025, segons conveni.
QUART. Aprovar el seu pagament per un import de 3.000,00 € , a càrrec de la partida
33400 48900 ADO 27774 del pressupost municipal de 2013.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

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

2

- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
DEVOLUCIO DELS DRETS MUNICIPALS SATISFETS EN EL TRÀMIT D’OBERTURA
D’ACTIVITAT INNÒCUA.
Vist l’escrit presentat pel SR. F. J. M. F., on s’indica que en data 30/08/2013 ha satisfet
mitjançant autoliquidació núm. 633045 els drets municipals corresponents al tràmit
d’obertura d’una activitat de magatzematge de rèptils (nucli zoològic) i que no podrà realitzar
aquesta activitat per manca de llicència de Medi ambient.
Atès que en data 05-10-2013, es realitza inspecció a l’establiment situat al c. Marcos
Redondo, 9, per part del Servei de Protecció a la naturalesa de la Guàrdia Civil, comprovantse que l’activitat s’ha estat exercint, sense la corresponent autorització de Medi Ambient.
Vista l’Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per llicència d’obertura
d’establiments, que estableix en el seu article 12è que serà exigible el pagament de la
totalitat dels drets, quan l’establiment o local hagi estat indegudament obert o en
funcionament, 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 sol·licitud del Sr. F. J. M. F., de devolució taxes satisfets en el tràmit
d’obertura d’una activitat de magatzematge de rèptils per no procedir d’acord amb
l’Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per llicència d’obertura d’establiments, a
l’haver estat en funcionament l’activitat segons inspecció efectuada per la Guàrdia Civil.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA RELATIVA A LA QUOTA GLOBAL
CORRESPONENT A LLICÈNCIES D’OBRES MENORS DINS EL CONVENI SUBSCRIT
AMB L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUÍMICA.
Vist el conveni actualment existent entre l’Ajuntament i l’Associació Empresarial Química de
Tarragona, on es proposa una quota global anual compensatòria de les llicències d’obra
menor, que es puguin realitzar dintre de les diferents indústries químiques ubicades en el
terme municipal, 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.- Aprovar els imports de la quota global anual compensatòria de les llicències
d’obra menor, que es puguin realitzar dintre de les diferents indústries químiques,
corresponents a l’exercici de 2013, amb la següent distribució:

ERCROS, SA (VIL-2) ................................................. 5.737 €
ERCROS, SA (VIL-1) .................................................. 3.869 €
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BAYER MATERIALSCIENCE, SL............................... 3.603 €
MESSER CARBUROS, SA......................................... 2.450 €
CLARIANT IBERICA PRODUCCION, SA................... 3.104 €
REPSOL YPF.............................................................. 3.603 €
TOTAL......................................................................... 22.366 €
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a les indústries químiques interessades.

4.3 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2013062 I 2013063.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 23 i 29
d’octubre de 2013, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2013062 i
2013063, per import de 76.133,64 i 89.834,31 euros, respectivament.
5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA, EN DOS ÀMBITS DEL NUCLI URBÀ.
Tenint en compte que s’ha de procedir a realitzar una redacció de la modificació puntual
del Pla General d’Ordenació Urbana, en dos àmbits del nucli urbà, amb la finalitat
d’obtenir mitjançant el sistema d’expropiació, terrenys per a destinar-los a sistemes
generals.
Es tracta d’una edificació del carrer de les Creus, per a destinar-la al sistema viari, i de la
modificació de l’àmbit de la UA-VI-7 per la consecució d’una edificació i uns terrenys per a
destinar-los a equipament públic i a zona verda respectivament.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. M. C. C. pels treballs esmentats per import de
3.000,00 € sense IVA i 630,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.630,00 € (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 2013.13.15000.61900 AD 27759 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
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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 al Sr. J. M. C. C., el contracte menor de serveis per a realitzar la
redacció de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, en dos àmbits del
nucli urbà, presentant un pressupost per import de 3.000,00 € sense IVA i 630,00€ en
concepte d’IVA, que fan un total de 3.630,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.630,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD 27759 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. M. C. C., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.2 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE LES OBRES
D’ACTUALITZACIÓ I ADAPTACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL
CAMPUS DE VILA-SECA DE LA URV.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 14 d’octubre de 2013, va aprovar el
projecte d’actualització i adaptació de la urbanització dels entorns del campus de Vilaseca de la URV, amb un pressupost total de 346.892,53 € (sense IVA) i 72.847,43 € en
concepte d’IVA que fan un total amb l’IVA inclòs de 419.739,96 €.
Consta a l’expedient Informe del secretari general d’aquest Ajuntament sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el
contracte d’acord amb allò que disposen l’article 112 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, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que d’acord amb l’article 112 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, per tramitar un
expedient amb caràcter urgent aquest haurà de contenir una declaració d’urgència
degudament motivada en base a una necessitat inajornable o l’adjudicació del qual sigui
precís accelerar per motiu d’interès públic i vist que les obres objecte de la present
contractació s’executen per tal que entri en funcionament l’aparcament i el campus
universitari esportiu de Vila-seca i es resolgui el tema d’aigües pluvials que afecten la
zona.

5

La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal recomanant l’adaptació
pressupostària.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Particulars
que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vistos els anteriors antecedents 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. Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient per la contractació de les
obres d’actualització i adaptació de la urbanització dels entorns del campus de Vila-seca
de la URV ja que respon a una necessitat inajornable de resoldre els problemes de
l’entorn i posar en funcionament aquests serveis i aprovar inicialment el plec de clàusules
administratives i particulars que ha de regir aquesta contractació.
SEGON. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí oficial de la
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es
puguin presentar reclamacions. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n
acreditat cap, l’acord adoptat s’entendrà definitivament aprovat , sense necessitat d’acord
exprés.
TERCER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, i la despesa
màxima de 346.892,53 € (sense IVA) i 72.847,43 € en concepte d’IVA que fan un total
amb l’IVA inclòs de 419.739,96 €.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte no subjecte a
regulació harmonitzada, amb tramitació de caràcter urgent, segons s’estableix en els
articles 13 i 14 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el ben entès que si es presenten
al·legacions o reclamacions al plec, la licitació s’ajornarà el temps que resulti necessari
per resoldre-les.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
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5.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES D’OBRES.
- SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ATENEA AVENTURA SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, 52.
Vista la sol·licitud de l’empresa Atenea Aventura SL, de llicència municipal per a la
instal·lació de rètols a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 52 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 Atenea Aventura SL, la llicència municipal núm. 716/13
per a la instal·lació de rètols a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 52 de Vila-seca, 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
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.
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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. 633298 de data 18.10.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

167,26 €
83,63 €
250,89 €

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.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2
CORRESPONENT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 112 NÍNXOLS (BLOC D) AL
CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2013, mitjançant la que
es va adjudicar les obres de construcció de 112 nínxols (Bloc D) al Cementiri municipal
de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa PLANA HORTONEDA, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de construcció
de 112 nínxols (Bloc D) al Cementiri municipal de Vila-seca, realitzades per PLANA
HORTONEDA, SL per un import de 17.987,58 € sense IVA i 3.777,39 € en concepte
d’IVA que un cop incorporat dona un total de 21.764,97 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.16400.61900 OF
27317 del pressupost municipal.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

- ACTA DE RECEPCIO DE LA CONSTRUCCIÓ DE 112 NÍNXOLS AL CEMENTIRI DE
VILA-SECA.
Vista l’acta de recepció de les obres de construcció de 112 nínxols al Cementiri de Vilaseca, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres de construcció de 112 nínxols al
Cementiri de Vila-seca, realitzades per l’empresa Plana Hortoneda SL.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

5.6 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A GESTIONES INMOBILIARIAS COSTA
DORADA SL
Vist l’expedient incoat en relació a l’ incompliment del deure de conservació de la
portalada d’accés a l’immoble situat al carrer Riera, núm. 66, de Vila-seca, propietat de
GESTIONES INMOBILIARIAS COSTA DORADA SL, del terme municipal, on s’observen
les següents deficiències:
-

S’ha comprovat el mal estat del llinda de fusta de la porta d’accés a la finca.

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:
- Eliminació del perill de caiguda del llindar de fusta de la porta d’accés a la finca i de la
coberta afectada de manera que quedi garantida la seguretat dels vianants.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a GESTIONES INMOBILIARIAS
COSTA DORADA SL, 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.
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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 GESTIONES INMOBILIARIAS COSTA DORADA SL, que procedeixi
a l’execució de les actuacions necessàries per a l’eliminació del perill existent, consistents
en l'execució dels següents treballs:
- Eliminació del perill de caiguda del llindar de fusta de la porta d’accés a la finca i de la
coberta afectada de manera que quedi garantida la seguretat dels vianants.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini de 10 dies.
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
requerides 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 €.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
CONCERTACIÓ DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PRIVADA : TOT RISC DE DANYS
MATERIALS OCASIONATS AL PATRIMONI MUNICIPAL.
El 2 de gener de 2013 es va formalitzar amb AXA SEGUROS GENERALES, SA de
Seguros y Reaseguros, el contracte per a la concertació de la pòlissa d’assegurança
privada de l’Ajuntament de Vila-seca: Lot 2: Danys Materials ocasionats al Patrimoni, per
la Prima Total 15.950,00 €.
Atès que a durada del contracte (cobertura de l’assegurança) es va fixar en 1 any,
prorrogable per a un nou període anual, a no ser que qualsevol de les dues parts
contractants comuniqués la seva intenció de cancel·lació a l’altra amb una antelació
mínima de dos mesos a comptar des de la data de venciment de la primera anualitat.
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Atès que el 10 d’octubre del 2013, el mediador d’assegurances de l’Ajuntament de Vilaseca (MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS Y ALBERT SALVADÓ CORREDORIA
D’ASSEGURANCES, S.L. VILA-SECA 2010, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESES),
comunica la intenció d’AXA de no renovar la pòlissa de danys Materials ocasionats al
patrimoni que pateixin els actius municipals.
Atès que 23-10-13 la UTE Marsh Salvadó presenta proposta de pòlissa de Danys
Materials de l’entitat ZURICH Insurance PLC Sucursal España, licitadora classificada en
segona posició en el procediment obert convocat l’any 2012 per a l’adjudicació del citat
Lot, fixant una prima total per a l’any 2014 de 17.999,98 €, equivalent a l’actualització
econòmica de l’oferta que va proposar el 15-11-2012.
Atès l’informe favorable de Governació.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca no pot deixar sense cobertura els riscos que es
deriven de l’activitat normal que desenvolupa com a corporació local, especialment
respecte d’aquells béns sobre els quals ostenti títol de propietat, possessió o cessió d’ús,
independentment de qui els ocupi.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona
del Text refós d ela Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 111, o
sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
Vist l’anterior així com l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per
la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Vila-seca i, en conseqüència, acceptar
la renúncia formulada per l’entitat asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA de
Seguros y Reaseguros, CIF A-60917978, a renovar la pòlissa de danys Materials
ocasionats al patrimoni que pateixin els actius municipals, per un excés de sinistralitat, de
conformitat amb el consignat en la clàusula tercera del contracte administratiu
d’adjudicació formalitzat amb data 2 de gener de 2013, el qual quedarà conclòs i sense
efectes a partir de les 24 hores del dia 31 de desembre de 2013. I notificar-ho a l’empresa
renunciant i a la Intervenció de Fons Municipal.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació de la pòlissa
d’assegurança privada de l’Ajuntament de Vila-seca següent: TOT RISC DE DANYS
MATERIALS ocasionats al patrimoni municipal any 2014, Exp. Gov. 729/13.
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TERCER. Adjudicar, mitjançant la modalitat del contracte menor,a l’entitat asseguradora
ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, CIF W0072130-h, el contracte per
a la concertació de la pòlissa d’assegurança privada de l’Ajuntament de Vila-seca: TOT
RISC DE DANYS MATERIALS ocasionats al patrimoni, per una Prima anual total, l’any
2014, de 17.999,98 € exempts d’IVA, impostos I recàrrecs inclosos, sense pròrroga.
Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en el
pressuposts de l’exercici 2014, crèdit suficient per assumir la depesa corresponent.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
CINQUÈ. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
6.2 INFORME DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER CRISTALERIAS TARRAGONA, SA AMB NIF. A43112200, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTVITAT DE VIDRERIA I
TALLER DE SERRALLERIA D'ALUMINI A L’ADREÇA PARC TECNOLÒGIC I DE
SERVEIS ALBA, PARCEL.LA F-142 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 CRISTALERIAS TARRAGONA, SA NIF. A-43112200, d’inici de
l’activitat l'obertura d'una actvitat de vidreria i taller de serralleria d'alumini a l’adreça Parc
Tecnològic i de Serveis Alba, parcel.la F-142 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.200,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 227200), 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.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 13/02/2013 REGISTRE 888 PER D. F. AMB
NIF. X3680153S, D’INICI DE L’ACTIVITAT L’OBERTURA D’UN BAR AMB TERRASSA A
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L’ADREÇA CR. MONTSERRAT CABALLE, 11 LOCAL 1 EDF. CORONAS DE LA
PINEDA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així 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 D. F. NIF. X3680153S, d’inici de l’activitat l’obertura d’un bar
amb terrassa a l’adreça cr. Montserrat Caballe, 11 local 1 edf. Coronas de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 750,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 544690), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 26 ocupants.

QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

C) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER J. J. B. R. AMB 39865176N, D’INICI DE
L’ACTIVITAT L’OBERTURA D’UN GIMNÀS A L’ADREÇA C. DE LES ERES ALTES, 5 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 J. J. B. R. 39865176N, d’inici de l’activitat l’obertura d’un
gimnàs a l’adreça c. de les Eres Altes, 5 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 748,75 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 550300), 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.
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D) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 17/10/2013 NÚM. 6379 PER LA ENCINITA,
SCP AMB J55593347, D’INICI DE L’ACTIVITAT BAR A L’ADREÇA CR. JOSEP MARIA
FOLCH I TORRES, 4 LOCAL 3A VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així 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 LA ENCINITA, SCP J55593347, d’inici de l’activitat bar a
l’adreça Cr. Josep Maria Folch i Torres, 4 local 3A Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.408,50 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 633284), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 48 ocupants.

QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
7è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA REAL DEL PROGRAMA CASAL
INFANTIL MEGAESTIU, AIXÍ COM SERVEI DE MENJADOR I ACOLLIDA PER L’ESTIU
DE 2013.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2013 es va aprovar la
prestació del servei de casal infantil Megaestiu, servei de menjador i acollida, pel període
de 1 de juliol a 14 d’agost de 2013.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2013 es va aprovar la
prestació del servei per part de la Fundació Pere Tarrés per un import de 53.422,- €.(IVA
exempt).
Atès l’informe de l’Àrea de Joventut en relació al contracte de serveis de casal infantil,
servei de menjador i acollida, on es manifesta que hi hagut variació en el nombre
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d’usuaris i d’acord al plec de condicions i la LCSP s’han aplicat els corresponents preus
contradictoris, establint-se un preu final del servei de 43.000 € que representa una
reducció del 19,51% del preu d’adjudicació d’acord a la baixa en el nombre d’inscripcions.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa corresponent al preu final del servei de casal infantil,
menjador i servei d’ acollida per 43.000,-€, pel període que va des de l’1 de juliol al 14
d’agost, donada la diferència a la baixa en el nombre d’inscripcions que vam estipular
com a previstes en el plec de condicions contractual.
Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida 14 33700 22606, del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Aprovar el pagament de la factura presentada per la Fundació Pere Tarrés de
l’import de 43.000€ (exempt d’IVA) per la prestació del servei de casal infantil Megaestiu,
menjador i acollida pel període que va des de l’ 1 de juliol al 14 d’agost de 2013, amb
càrrec a la partida 14 33700 22606 OF 27784.
TERCER. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENT

No n’hi ha.
9è. TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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