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

DATA:
LLOC:
HORARI:

14 de maig de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 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 30 D’ABRIL DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 30 d’abril 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 LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIÓ D’AUTOLIQUIDACIÓ
DE L’IIVTNU I PRACTICAR NOVA LIQUIDACIÓ AMB L’IMPORT CORRECTE
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. S. P., en la qual demana la devolució del
pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
expedient núm. 14/0035, per import de 714,87€, ingressat el dia 26 de febrer, i que es
practiqui la nova liquidació per l’import correcte de 176,33€.
Vist l’expedient 14/0035, s’ha comprovat per la Unitat de Rendes i Exaccions que hi ha
una errada material en el càlcul de la liquidació i que l’import que li correspon pagar és de
176,33 € i no els 714,87€ que va ingressar al compte de l’Ajuntament.
I vista 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 l’autoliquidació de l’IIVT expedient núm. 14/0035 per import de 714,87
€ i practicar una nova liquidació 14/0036 per import de 176,33 €.
SEGON.- Retornar al Sr. J.
liquidació 14/0035.

M. S. P., l’import de 538,54 € ingressat de més en la

TERCER.- Notificar l’acord de la Junta de Govern Local a l’interessat i a la Intervenció
Municipal d’aquest Ajuntament.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’AJORNAMENT EN EL PAGAMENT
DEL PRIMER FRACCIONAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL MERCAT D’ENCANTS DE
LA PINEDA
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. C. S., ( Registre d’entrada núm. 3024, del 8 de
maig de 2014), en la qual demana l’ajornament en el pagament de la primera fracció de la
liquidació del mercat d’encants de la Pineda ( liquidació núm. 633584, d’import 400,8 €).
Atès que s’ha comprovat per aquesta Unitat de Rendes i Exaccions que en data 30 d’abril
de 2014 es van ingressar 150 € a compte de l’esmentada liquidació i que el termini de
pagament en voluntària va finalitzar aquest mateix dia.
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Vist l’informe emès pel departament de Benestar Social d’aquest Ajuntament en el que es
posa de manifest la falta de capacitat econòmica per afrontar aquest pagament dins el
termini en voluntària.
Vist l’informe emès per l’oficina de BASE- Gestió d’ingressos en el qual consta que el Sr.
Castro Sanjuan té un deute pendent de 1.229.87 €, corresponent a diversos tributs a
favor de l’Ajuntament de Vila-seca.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. A. C. S. l’ajornament en el pagament de la resta de la primera
fracció de la liquidació 633584, per import de 250,80 €, fins al proper dia 30 de juny de
2014.
SEGON.- Condicionar l’efectivitat d’aquest ajornament a la regularització a l’oficina de
BASE- Gestió d’ingressos del deute pendent existent amb l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER.- Notificar l’acord de la Junta de Govern Local a l’interessat i a la Intervenció
Municipal de Fons d’aquest Ajuntament.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A
L’ADQUISICIÓ
D’ORDINADORS
I
MONITORS
PER
LES
TASQUES
ADMINISTRATIVES DE L’AJUNTAMENT.
Atès s’ha d’efectuar l’adquisició de 26 ordinadors i 26 monitors per les tasques
administratives de l’ajuntament.
Atès que la necessitat respon i s’ajusta a criteris de renovació de l’equipament existent en
desús tecnològic, i a la necessitat efectuar la renovació del maquinari existent atès els ús
de les necessitats actuals de les tasques administratives fa necessari la seva renovació.
Atès que amb aquesta finalitat s’han demanat pressupostos a proveïdors habituals de
l’Ajuntament: ALSYS, ICOT, SA, i INFORDISA, SA, essent la que resulta ser la millor
oferta econòmica en relació a la millor configuració dels equips per les necessitats del lloc
de treball la formulada per ICOT, SA, la qual ofereix el subministrament complet pel preu
de 17.042,51 € IVA inclòs.
Atès que el contracte definit té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb allò
que disposen els articles 9, 19.1 a) i 290 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 (en
endavant, TRLCSP) i es qualifica de subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministres es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de
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Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, 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.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, la
Junta de Govern Local acorda el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a ICOT, SA (NIF A43132422) l’adquisició de 26 ordinadors i 26 monitors
per les tasques administratives de l’ajuntament, mitjançant el procediment del contracte
menor, pel preu total, de 17.042,51 € IVA inclòs.
SEGON. Autoritzar la despesa de 17.042,51 euros (Iva inclòs), amb càrrec a partida
2014.12.9200.62600-AD9725 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
3.3 DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE L‘ACORD DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
DEL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA.
Vist l’escrit de la presidència del Comitè Executiu de l’ATM, de data 9 d’abril actual, on
s’indica que el passat dia 21 de desembre de 2013, el Consell d’Administració de l’ATM va
acordar internalitzar les tasques de control economicofinancer definides als estatuts de
l’ATM i encarregar la seva realització a l’interventor del Consorci.
Vist que en l’actualitat, la funció d’interventor de l’ATM, recau sobre l’interventor de
l’Ajuntament de Vila-seca, que va ésser nomenat pel Consell d’Administració de l’ATM de 21
de maig de 2012, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar-se per assabentats i manifestar la conformitat, de l’acord del Consell
d’Administració del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, en relació a
l’exercici, com a interventor del Consorci, ATM del camp de Tarragona a l’interventor de
l’Ajuntament de Vila-seca, Sr. C. G. L..
SEGON.- Notificar l’acord a l’Alcaldia-Presidència, a l’Intervenció municipal de fons i a l’ATM.

3.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS DE CLAVEGUREAM
PRESENTADES PER LA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI.
Vist l’escrit amb registre d’entrada núm. 1897, de data 20 de març actual, pel qual SOREA,
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS, SA, concessionària del servei municipal
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d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram presenta la liquidació corresponents
al 3r trimestre de 2013.
Vist l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es realitzarà en
les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de despeses i ordenació del
pagament, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica,
la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar i validar el saldo de la liquidació corresponent al 3r trimestre de 2013,
presentats per l’empresa concessionària SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, SA d’acord amb el detall següent de la documentació
annexa que s’adjunta a l’expedient:
LIQUIDACIO 3R TRIMESTRE 2013
CLAVEGUERAM
Ingressos
Taxa clavegueram

154.730,81 €

Rebuts per ajuts socials
Clavegueram 3r trimestre 2013

- 1.032,60 €

Saldo a favor de l’Ajuntament

153.697,21 €

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a SOREA, concessionària del servei municipal
d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram, i a la Intervenció municipal de fons.
3.5 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTRURES NÚMS. 2014033, 2014034, 2014035, 2014036 I
2014037.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 23 i 28
d’abril de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 201403, 2014034,
2014035, 2014036 i 2014037, per
import de 134.063,62; 6.525,54; 76.133,64;
245.952,04 i 4.936,80 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES XARXES DE
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SANEJAMENT, ESTACIONS DE BOMBAMENT, FONS PÚBLIQUES I ORNAMENTALS
DE VILA-SECA.
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 1997, aquest
Ajuntament de Vila-seca va adjudicar a la societat SAUR, SOCIEDAD DE
ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, SA (actualment SOREA, SA), el contracte
de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram del terme municipal,
mitjançant concurs públic obert, trobant-se aquest contracte administratiu en termini legal
de pròrroga, mentre no s’aprovi la nova adjudicació, de manera que cal procedir a iniciar
la tramitació per adjudicar novament la contractació del servei públic esmentat.
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) en el
seu article 25 atribueix al Municipi competències en matèria de clavegueram i tractament
d’aigües residuals (lletra l) i l’article 26 estableix la prestació obligatòria en tots els
municipis del servei de clavegueram.
Vist el Plec de clàusules administratives per al contracte del servei de manteniment i
conservació de les xarxes de sanejament, estacions de bombament, fonts públiques i
ornamentals de Vila-seca, redactat per l’Àrea de Serveis Públics de l’Ajuntament, establint
una durada del contracte de quatre anys prorrogables per dos anys per mutu acord amb una
durada màxima de sis anys.
Consta a l’expedient l’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 109, següents i concordants 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, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que l’adjudicació del present contracte s’haurà d’efectuar per procediment obert,
subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb els articles 157 i següents en relació amb
el que disposa l’article 301 i següents 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, pel
que fa a la regulació del contracte de gestió de serveis públics, i en aplicació de l’article
52.n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal del
servei
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:
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PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de
regir la contractació del servei de manteniment i conservació de les xarxes de sanejament,
estacions de bombament, fonts públiques i ornamentals de Vila-seca, per un període de
quatre anys prorrogables per 2 anys per mutu acord amb una durada màxima de sis anys.
SEGON.- La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i el Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), amb una antelació mínima de 40 dies naturals a
comptar des de la data de la seva remissió a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió
Europea, del dia assenyalat com a últim per a al presentació de les proposicions;
posteriorment, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), amb una antelació mínima de 15 dies naturals a
l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, on es farà constar la data
de remissió de l’anunci al DOUE.
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari,
subjecte a regulació harmonitzada, sobre les taules de preus presentades i amb
puntuació sobre determinats aspectes reflectits en el plec de clàusules, i la despesa
màxima de 1.500.000,00 € exclòs l’IVA, més 150.000,00 € en concepte d’IVA (10%), que
fan un total de 1.650.000,00 € IVA inclòs.
QUART.- Aprovar l’inici del procediment de licitació del contracte tramitat per via ordinària
i procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada segons s’estableix en els articles
16 i 301 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.
CINQUÈ.- Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
La regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN PROJECTE COMPLEMENTÀRI D’OBRES.

Vist el projecte d’obres complementàries al de millora i adequació del Canal auxiliar de
desguàs del Parc de la Torre d’en Dolça, redactat per ESENCAT FRACTAL SL, i l’informe
emès al respecte pel cap de l’Àrea de Serveis Públics, en data 2 de maig actual, que informa
que el projecte complementari inclou un millor acabat de la superfície consistent en
l’execució d’un paviment de formigó acolorit i texturitzat que s’inicia aigües amunt del pas
inferior i discorre pel lateral del canal fins a connectar amb la rampa de formigó existent i el
camí de vianants d’accés al parc, així com des de la sortida del pas inferior surt un altre
ramal que connecta amb el camí paral·lel al parc, i de conformitat amb la delegació de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, realitzada mitjançant decret de data
17 de juny de 2011, 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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ÚNIC. Aprovar el projecte d’obres complementàries al de millora i adequació del Canal
auxiliar de desguàs del Parc de la Torre d’en Dolça, redactat per ESENCAT FRACTAL SL
amb un pressupost total, IVA inclòs, de 10.116,88 €.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES D’ARRANJAMENT DE LA CALÇADA DEL CARRER AMADEU VIVES, TRAM
COMPRÈS ENTRE LA PL. JULI GARRETA I EL C. ENRICO CARUSO.
Vist que la Junta de Govern local en data 2 d’abril de 2014, va aprovar iniciar l’expedient
per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per l’arranjament de
la calçada del carrer Amadeu Vives, tram comprés entre la Plaça Juli Garreta i el carrer
Enrico Caruso de la Pineda.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 152 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 25 d’abril de 2014, indicant que
la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la
presentada per l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA (AFICSA). En
compliment als tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la
solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini concedit, i
d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SA (AFICSA)
essent l’import de la mateixa el de 80.880,21 € pressupost net, i 16.984,85 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 97.865,06 € (IVA inclòs), perquè en el termini de 10 dies a
comptar del dia següent a la notificació, aporti la documentació justificativa (art. 151.2
TRLCSP):
-

-

d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, en la
forma prevista als articles 13, 14, 15 i 16 del RGLCAP; o presentar l’autorització
per demanar-los.
d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 4.044,01 €, d’acord amb
l’article 95 del TRLCSP.
de la documentació administrativa relativa a:

1.- Document Nacional d'Identitat del qui subscriu la documentació.
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2.- Codi d'Identificació Fiscal.
3.- Escriptura de Constitució de la Societat, inscrita en el Registre Mercantil, si el
licitador és una societat, havent d’estar al seus fins assenyalats en els respectius estatuts
o regles fundacionals relacionats directament amb l’objecte del contracte.
Les persones físiques hauran d’acompanyar certificació acreditativa de la col·legiació
professional corresponent.
4.- Poder o document acreditatiu de la representació del qui firma, quan qui acudeix a
la licitació ho fa en nom d'altre, o representant a una persona jurídica; el poder ha d'estar
convalidat per un lletrat de l'Ajuntament.
L’acreditació d’estar inscrit en un Registre Oficial de licitadors eximirà de la presentació,
en aquesta fase, dels documents acreditatius de la documentació administrativa i d’estar
al corrent de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PEL
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR PER A LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE MATÈRIA ORGÀNICA.
A les activitats comercials del municipi es realitza la recollida de la fracció orgànica
mitjançant el sistema de contenidors EASY, tot i que en aquells llocs en els que no és
possible: per falta d’espai, per estar en habitacles tancats, per poc volum de residus, etc,
es manté la recollida amb els contenidors de 120, 240 o 700 litres de càrrega posterior.
Actualment aquesta recollida presenta una gran acceptació per part de les activitats
comercials.
Així mateix, i com a reforç a la recollida, s’està subministrant a les comunitats
d’habitatges amb jardí un contenidor de 700 litres per a dipositar les restes de jardineria
de mida petita.
Per això, i a fi de poder cobrir les necessitats actuals, tant pel que fa a grans productors
com a comunitats de veïns, cal disposar de contenidors de reforç de càrrega posterior
destinats a la separació de la matèria orgànica amb les següents característiques:
Capacitat: 120L
Color: cos beige i tapa marró, amb pedal
Quantitat a adquirir: 20 unitats per a grans productors
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Capacitat: 660L
Color: cos beige i tapa marró
Quantitat a adquirir: 6 unitats per a grans productors
Vist el pressupost presentat per Contenur SL, pel subministrament dels contenidors
esmentats, que ascendeix a la quantitat de 1.458,00 € de base imposable, més 306,18 €
d'IVA al 21%, fent un total de 1.764,18 € (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
2014.13.16200.22700 AD-10770 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 vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Contenur SL, el contracte menor de subministrament de 20
ut. de contenidors de 120 litres de capacitat i 6 ut. de contenidors de 660 litres de capacitat,
presentant un pressupost per import de 1.458,00 € sense IVA i 306,18 € en concepte d’IVA,
fan un total de 1.764,18 (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 1.764,18 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.16200.22700 AD-10770 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Contenur SL, al departament de serveis tècnics i
al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL.

Per tal de fer diferents reparacions puntuals en els paviments dels camins de Vila-seca, a
fi i efecte d’evitar possibles accidents i per evitar el total deteriorament dels mateixos, es
fa necessari la contractació per la reparació d’un total aproximat de 55 m2.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA, per
l’arranjament puntual en diferents paviments de la via pública del terme municipal de Vilaseca, per import de 2.247,20 €, sense IVA 471,91 € en concepte d’IVA, que fan un total del
2.719,11 €, 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 2014.13.45400.21000 AD-10518 del
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pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació
indicant que per les seves característiques, aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser
tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels
arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi
Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA, el contracte menor
d’obres d’arranjament puntual en diferents paviments de camins del terme municipal de Vilaseca per import de 2.247,20 € sense IVA i 471,91 € en concepte d’IVA, que fan un total de
2.719,11 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.719,11 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.45400.21000 AD-10518 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras SA, al
Departament d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI TIRRENO DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DEL L’EDIFICI
SITUAT AL C. JOAQUIM SERRA CANTONADA C. AMADEU VIVES.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a l’arranjament de la façana de
l’edifici situat al c. Joaquim Serra cantonada al c. Amadeu Vives de La Pineda, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Tirreno, la llicència
municipal d’obres núm. 246/14 per l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c.
Joaquim Serra cantonada c. Amadeu Vives de La Pineda, 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 dos 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.
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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.- 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.- 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 DE LA SRA. L. S. M. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE ENTRE MITGERES AL C. REQUET DE FELIX, 7.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a la construcció d’un habitatge
entre mitgeres al c. Requet de Félix, núm. 7 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. L. S. M., la llicència municipal d’obres núm. 841/13 per la
construcció d’un habitatge entre mitgeres al c. Requet de Félix, 7 de Vila-seca, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
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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.- La fusteria exterior de façana haurà de ser de fusta envernissada.
8a.- Hauran de complir amb els condicionats estètics del casc antic:
-

Els enlluïts, estucs o acabats de pintura, hauran de ser de colors terrosos,
quedant prohibit altres materials llevat de la pedra natural.

9a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució per la façana de l’edifici.
10a.- No es podrà instal·lar cap comptador a la façana. No obstant s’admet la possibilitat
de poder fer-lo sempre i quant s’amagui la instal·lació amb una tapa opaca harmonitzada
amb la façana.
11a.- 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. 633482 de data 18.11.13 i que es la
següent:

13

Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres
Taxa

8.036,00 €
2.009,00 €

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

10.045,00€

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 2.009,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DEL SR. P. B. C. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA A L’AVDA. GENERALITAT, 74.
Vista la sol·licitud del Sr. P. B. C. de llicència de primera ocupació de la construcció d’una
piscina a l’avda. Generalitat, núm. 74 de Vila-seca, així com l’informes emesos al
respecte, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. P. B. C., la llicència de primera ocupació de la construcció
d’una piscina a l’avda. Generalitat, núm. 74 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 634031 de data 13.02.14 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
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Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

54,75 €
54,75 €

0€

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

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA IBERDROLA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EN BAIXA TENSIÓ PER
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Iberdrola, el retorn de la fiança dipositada per les obres
de subministrament elèctric en baixa tensió per l’Ajuntament de Vila-seca, per import de
25.729,80 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DEL SR. P. B. C. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA A L’AVDA. GENERALITAT, 74.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. P. B. C., el retorn de la fiança dipositada per les obres de
construcció d’una piscina a l’avda. Generalitat, 74 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA FILSAT MEDICAL SLNE DE DEVOLUCIÓ DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT
DEL CAP-CAR DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Filsat Medical SLNE, el retorn de la fiança dipositada pel
contracte de subministrament de l’equipament del Cap-Car de Vila-seca, per import de
240,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA SEÑALES GIROD SL DE DEVOLUCIÓ DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LA SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL AL NUCLI URBÀ.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Señales Girod SL, el retorn de la fiança dipositada per
l’execució del projecte de millora i renovació de la senyalització direccional al nucli urbà
de Vila-seca, per import de 8.452,89 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

E) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA CARESTREAM HEALTH SPAIN SA DE DEVOLUCIÓ
DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
L’EQUIPAMENT DEL CAP-CAR DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Carestream Health Spain SA, el retorn de la fiança
dipositada pel contracte de subministrament de l’equipament del Cap-Car de Vila-seca,
per import de 18.860,25 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

F) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA EMTE SERVICE SA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL C.
HIPÒLIT LÀZARO, MONESTIR DE POBLET, MUNTANYALS I CAMÍ DEL RACÓ.
Vista la sol·licitud de l’empresa EMTE SERVICE, SA, presentada en aquest Ajuntament
de Vila-seca en data 10 de març de 2014 (RE 1519), referent a la devolució de la fiança
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que va dipositar en concepte de garantia definitiva per un import d’onze mil cinquantaquatre euros amb setze cèntims (11.054,16 €), en relació al contracte que aquest
Ajuntament de Vila-seca li va adjudicar mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de
data 23 de juliol de 2012, corresponent a les obres d’enllumenat públic en els carrers
d’Hipólito Lázaro, Monestir de Poblet, Muntanyals i Camí del Racó de La Pineda.
Atesa la regulació continguda en l’article 102 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,
referent a la devolució de la garantia definitiva, un cop aprovada la liquidació del contracte
i transcorregut el termini de garantia.
Vist així mateix l’informe emès al respecte per l’Àrea de Serveis Públics en data 11 d’abril
de 2014, en què proposa denegar la devolució de la fiança definitiva, indicant que les
obres no han estat executades correctament, i en concret:
La codificació dels quadres d’enllumenat on es va actuar són els següents:
Q-219 C. de Marcos Redondo.
Q-206 C. d’Isaac Albeniz.
Q-207 C. d’Hipolito Lazaro.
Q-209 C. del Monestir de Poblet.
Q-228 C. de la Sèquia Major.
Els quadres Q-219, Q-209 i Q-228 no tenen cap punt de llum apagat.
Al Q-206, estan apagats els punts 206.05.03 i 206.05.08 (C. d’Hipolito Lazaro)
Al Q-207, estan apagats els punts 207.03.10, 207.03.14, 207.03.19, 207.03.22 (C. del
Camí del Racó), 207.04.03, 207.04.05, 207.05.04 (C. del Monestir de Poblet) i el projector
mes alt del punt 207.06.01 (Pl. de la Cançó Catalana)
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar el retorn de la fiança per import d’onze mil cinquanta-quatre euros
amb setze cèntims (11.054,16 €), a l’empresa EMTE SERVICE, SA, com a garantia
definitiva del contracte d’obres de l’enllumenat públic en els carrers d’Hipólito Lázaro,
Monestir de Poblet, Muntanyals i Camí del Racó de La Pineda, a causa de les següents
anomalies:
Al Q-206, estan apagats els punts 206.05.03 i 206.05.08 (C. d’Hipolito Lazaro)
Al Q-207, estan apagats els punts 207.03.10, 207.03.14, 207.03.19, 207.03.22 (C. del
Camí del Racó), 207.04.03, 207.04.05, 207.05.04 (C. del Monestir de Poblet) i el projector
mes alt del punt 207.06.01 (Pl. de la Cançó Catalana.
SEGON.- Requerir a l’empresa EMTE SERVICE, SA, perquè en el termini de quinze dies
a comptar de la recepció del present acord, repari les deficiències en l’execució de l’obra
detallades en l’apartat anterior, amb l’advertiment que en cas contrari, s’incautarà la
fiança dipositada per procedir a executar les reparacions pertinents.
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G) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. C. F. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES D’ENDERROC DE L’HABITATGE SITUAT AL C. MAJOR, 7.
Vista la sol·licitud de referència en relació a la llicència núm. 273/13, així com els informes
que consten a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. M. C. F. V., el retorn de la fiança dipositada per l’enderroc de
l’habitatge situat al c. Major, núm. 7 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 I LIQUIDACIÓ
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE LES VORERES DEL CARRER
AMADEU VIVES, TRAM COMPRÈS ENTRE C. ENRICO CARUSO I PLAÇA JULI
GARRETA DE LA PINEDA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de millora de les voreres del C. Amadeu Vives, tram
comprès entre C. Enrico Caruso i Plaça Juli Garreta de la Pineda.
Vista la certificació núm. 4 i liquidació presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Sàez i Pérez de data 25 d’abril de
2014, justificant l’increment de l’import d’aquestes obres.
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. 4 i liquidació corresponent a les obres de
millora de les voreres del C. Amadeu Vives, tram comprès entre C. Enrico Caruso i Plaça
Juli Garreta de la Pineda, realitzades per AGROVIAL, SA per un import de 11.965,85 €
sense IVA i 2.512,83 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
14.478,68 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (ADOF10612) del pressupost municipal.

18

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 LIQUIDACIÓ
DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL FUTUR ESPAI PÚBLIC A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA VELLA DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2013, mitjançant la que es
va adjudicar les obres d’adequació del futur espai públic a la plaça de l’Església Vella de
Vila-seca.
Vista la certificació núm. 4 liquidació de les obres, presentada per l’empresa GARCIA
RIERA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal Sr. Rafel Bertran i Ferrús de data 27 de
març de 2013, justificant l’increment de l’import d’aquestes obres.
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. 4 liquidació de les obres d’adequació del
futur espai públic a la Pl. de l’Església Vella, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un
import de 3.983,32 € sense IVA, 836,50 € en concepte d’IVA, que fan un total de 4.819,82
€ (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (OF10610) del pressupost municipal.
4.10ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ INCOAT A GESCAT SINEVA SL

Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la finca
PA-17 del PP.VI-2 de les Illes de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució incoat a Gescat Sineva SL per ordenar la
neteja de la finca PA-17 del PP. VI-2 de Les Illes de Vila-seca, ja que ja s’ha procedit a la
seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT PEL LLOGUER DE DUES CABINES SANITÀRIES WC A
INSTAL·LAR AL MERCADET AMBULANT DE LA PINEDA, DURANT LA TEMPORADA
D’ESTIU DE 2014.
Atès que a la zona on s’ubica setmanalment el mercadet ambulant de La Pineda és
convenient que s’hi instal·lin cabines sanitàries WC per al servei dels propis paradistes i
visitants que hi acudeixen.
Atès que l’Ajuntament no disposa en propietat d’aquests tipus d’elements, ni dels mitjans
adequats per a la gestió del residus generats.
Atès que l’empresa POLY-KLIN, SL. és una empresa especialitzada en el lloguer i venda
d’aquests tipus d’equips portàtils, amb la qual s’ha realitzat de forma satisfactòria el servei
en exercicis anteriors.
Atès que el pressuposts presentat al respecte per l’empresa esmentada s’ajusta als
objectius i criteris demanats per l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament pot
conceptuar-se, ser tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició
addicional segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts
al seu art. 111, o sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD
1098/2001, de 12 d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD.
2402/1985, de 18 de desembre.
Atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el contracte menor de subministrament pel lloguer de 2 cabines d’WC a
instal·lar al mercadet ambulant de La Pineda , cada divendres, durant les setmanes
compreses entre els dies 11 d’abril i 10 d’octubre de 2014..
SEGON. Aprovar la despesa i adjudicar el contracte menor de prestació de subministre de
lloguer a l’empresa POLY-KLIN SL (NIF B-60484904), pel preu de 4.405,61 € (Iva inclòs),
amb càrrec a la partida 2014.15.43100.21200 (AD 10647) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa POLY-KLIN , a la Intervenció de Fons
Municipal i a la Policia Local.
QUART. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
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5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TRASPÀS DE LA TITULARITAT DE LA PARADA
NÚM. 38 DEL MERCAT MUNICIPAL.
Vista la sol.licitud presentada pel Sr. V. P. C., amb NIF. 18004750M, demanant llicència
per al traspàs al seu nom de l’autorització administrativa per a l’ús i gaudi de les parada
núm. 38 del Mercat Municipal de Vila-seca, destinada a l’activitat de venda de productes
dietètics, per causa de la defunció de la seva esposa Sra. P. B. Ll., actual titular.
Atès que el comerç s’ha d’exercici pel titular de l’autorització
Atès que de conformitat amb l’article 64 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, aquestes són transferibles i, per tant
susceptibles de ser traspassades, prèvia comunicació en la que s’acrediti la subrogació
dels nous titulars en els drets i deures derivats de l’autorització o llicència municipal.
Vist el que estableixen respecte de l’autorització de traspassos de parades per actes
“mortis causa” l’art. 17 del plec de condicions que va regir la concessió d’aquest servei,
així com l’art. 15 del reglament de règim interior del Mercat Municipal de Vila-seca,
aprovat en sessió efectuada per l’Ajuntament Ple el dia 22/06/1987.
Vistos els anteriors antecedents, 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. Concedir al Sr. V. P. C., amb NIF. 18004750M, llicència per al traspàs al seu
favor de la titularitat de l’autorització administrativa per a l’ús i gaudi de la parada núm.
38 del Mercat Municipal de Vila-seca, destinada a l’activitat de venda de productes
dietètics, amb les mateixes característiques que la llicència originària.
SEGON. Establir sobre la llicència les següents condicions:
1. S’haurà de complir el reglament de règim interior del Mercat Municipal de Vila-seca,
aprovat per l’Ajuntament Ple en data 22/06/1987.
2. Es realitzarà la recollida selectiva de residus.
3. Aquesta autorització s’entèn atorgada pel termini que resti fins a completar 30 anys
comptats a partir del dia 9/05/1987, data de la inauguració del Mercat, d’acord amb allò
que estableix l’article 8.3 del plec de condicions esmentat anteriorment.
TERCER. Inscriure en els registres municipals corresponents el canvi de titularitat de la
l’autorització administrativa traspassada.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ
L’AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES.

D’UN

ALUMNE

A

21

Vist la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de col·laborar amb diferents centres de
formació per tal que els alumnes puguin realitzar les seves pràctiques externes d’acord
amb el programa i les condicions previstes al conveni, per tal de facilitar la seva formació.
Vista la comunicació de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili
proposant la incorporació de l’alumna K. Q. S., en virtut de les facultats que em confereix
la vigent legislació,
PRIMER.- Aprovar la incorporació de l’alumna K. Q. S. a l’Ajuntament de Vila-seca per
a la realització de les pràctiques de Turisme i Geografia, amb les condicions i terminis
que s’estipulen en el text de l’ esmentat conveni i durant el termini comprès entre el dia
12 de maig a 13 de juny de 2014.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la Facultat de Turisme i Geografia de lURV, i a
l’interessat, als efectes oportuns.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I DE POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que ha
emès l’EBAS en cadascuna d’elles i
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, 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. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 1 que consta a l’expedient amb
la relació de beneficiaris, concepte i imports, amb data 28 de març de 2014, per un
import total de 1.870,00 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 AD 271 del vigent
pressupost municipal.
Els ajuts marcats amb asterisc queden condicionats al fet d’estar al corrent de pagament
dels tributs municipals.
SEGON. El termini per justificar els ajuts finalitzarà el 30 de juny de 2014. Transcorregut
aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret
del beneficiari a percebre-la. Els justificants dels ajuts hauran de ser factures originals,
signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran
amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
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TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2014 en què es va
aprovar la concessió d’ajuts d’urgència social per atendre les despeses per l’adquisició
d’unes ulleres graduades a M. A. G. R., amb DNI 39690966G, i vistos els justificants
aportats, 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. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per despeses
per l’adquisició d’unes ulleres graduades, a M. A. G. R., amb DNI 39690966G, per import de
200,00 €, a càrrec de la partida 2014 14 23000 48000 O 6024 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut,
a CENTRO VISION, L. M. G., amb NIF 3.100.498Y, de Vila-seca.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS D’AJUTS
DE MENJADOR, CURS ESCOLAR 2013/2014 A DIFERENTS ESCOLES DEL
MUNICIPI.
Vist les sol·licituds presentades per la concessió de l’ajut de menjador escolar 2013/14, i
vist l’informe que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles,
I vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i de conformitat amb allò que disposen les bases
reguladores dels ajuts, 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:

Beneficiaris: 3 x 6,20 x 63 Total Subvenció = 1.171,80 €
TOTAL SUBVENCIO: 1.171,80 €
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SEGON. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador pels imports que s’indiquen,
càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 AD 274 del vigent pressupost municipal.

ESCOLA
Sant Bernat Calvo
La Canaleta

IMPORT

a

RC

1.171,80 €
359,60 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a la direcció dels
centres escolars afectats .
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR CURS
ESCOLAR 2013/2014, CORRESPONENT ALS MESOS DE GENER I FEBRER DE
2014.
Vist els acords de concessió d’ajuts de menjador curs escolar 2013/14 de Junta de
Govern Local de 2 de setembre de 2013,
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data de 19 de febrer de 2014, d’aprovació de
despesa de menjador escolar per al 2n i 3r trimestre de 2014,
Vist l’establert a les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals per a
menjadors escolars,
Vist l’escrit presentat per les escoles del municipi, on informen dels gestors del menjador
per aquest curs 2013/14,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, 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. Aprovar la modificació de la concessió dels ajuts de menjador escolar
corresponent al 2n i 3r trimestre del curs escolar 2013/14 a les corresponents AMPAS de
les escoles municipals, a excepció de l’escola Cal·lipolis que es presta a través d’Àgora
Càtering SL,
SEGON. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
dels centres d’educació infantil i primària del municipi corresponents als mesos de gener i
febrer de 2014 i concedits per la corresponent Junta de Govern Local.
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TERCER. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de total de 36.825,75 € a
càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 CONJ O 273 del vigent pressupost municipal,
d’acord amb el següent detall:
GENER
ESCOLA
AMPA Antoni Torroja Miret
AMPA Sant Bernat Calvó
AMPA Miramar
AMPA Miramar (Escola Canaleta)
AMPA Mestral
Cal·lipolis
AMPA La Plana
TOTAL

IMPORT
4.215,90 €
3.831,60 €
3.207,94 €
744,29 €
2.718,80 €
1.005,50 €
1.650,50 €
17.374,53 €

FEBRER
ESCOLA
AMPA Antoni Torroja Miret
AMPA Sant Bernat Calvó
AMPA Miramar
AMPA Miramar (Escola Canaleta)
AMPA Mestral
Cal·lipolis
TOTAL

IMPORT
5.184,40 €
4.625,20 €
4.124,48 €
978,04 €
3.253,05 €
1.286,05 €
19.451,22 €

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

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENOVACIÓ DEL CONVENI ESTABLERT ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT PEL
FINANÇAMENT I LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL
PRIMÀRIA DE VILA-SECA, ANY 2014.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès, on s’hi adjunta la
certificació de l’acord plenari de l’esmentat Consell Comarcal de data 26 de febrer de
2014 que fa referència a la pròrroga del conveni establert entre els ajuntaments de la
comarca menys el de Tarragona i Salou sobre el finançament i la gestió dels serveis
bàsics d’atenció social primària amb efectes de 1r de gener i fins el 31 de desembre de
2014 tot demanant la conformitat de l’Ajuntament a l’esmentada pròrroga, 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:
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PRIMER. Aprovar la pròrroga del conveni establert entre l’Ajuntament de Vila-seca i el
Consell Comarcal del Tarragonès pel finançament i la gestió dels serveis bàsics d’atenció
social primària amb efectes de 1r de gener i fins el 31 de desembre de 2014.
SEGON. Aquesta pròrroga queda supeditada al nou Contracte Programa que esdevé la
nova Llei de Serveis Socials (Llei 12/2007, d’11 d’octubre), sempre que estableixi
condicions que no incideixin substancialment en el seu contingut. En aquest cas
procedirà ajustar els convenis que relacionen tots els ajuntaments de la comarca menys
el de Tarragona i Salou i el Consell Comarcal del Tarragonès sobre el finançament i la
gestió de l’EBAS.
TERCER. Aprovar la despesa màxima de 206.000,00 € per atendre les despeses
derivades del Conveni esmentat durant l’any 2014, amb càrrec a la partida
14.23000.48000 A-9104 del vigent pressupost municipal.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER AL
FUNCIONAMENT DE L’ESPLAI DE GENT GRAN LA PLANA, ANY 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’Esplai de Gent Gran la Plana, on demana subvenció
ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la realització d’activitats i actes
que té programats pel present any 2014, acompanyada de la memòria de les activitats a
realitzar així com del seu pressupost.
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 favorable de la Intervenció Municipal, 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. Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’Esplai de Gent Gran de la
Plana amb NIF G-55501399 per import de 2.409,50 € destinada a finançar les activitats i
el funcionament de dita entitat.
ENTITAT
Esplai de Gent Gran de la Plana

NIF
G-55501399

IMPORT
2.409,50 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 2.409,50 € amb càrrec a la partida 2014 14
23000 48000 AD 9578 del vigent pressupost municipal.
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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 de les activitats sol·licitades.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8.
En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció haurà de
justificar la necessitat i els documents que així o acreditin. L’import de la bestreta
podrà ser el 70% de la subvenció.
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 perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Atès que l’Esplai de Gent Gran de la Plana ha sol·licitat el pagament d’una
bestreta de 1.686,65 €, que equival al 70% de l’import de la subvenció, per fer front a
diferents despeses, s’aprova el pagament de 1.686,65 € en concepte de bestreta a
compte de la subvenció.
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER AL
FUNCIONAMENT DE GENT GRAN “ESPLAI SANT ESTEVE”, ANY 2014.
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Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Gent Gran “Esplai Sant Esteve”, on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost,
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 favorable de la Intervenció Municipal, 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. Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació de Gent Gran
“Esplai Sant Esteve” amb NIF G43125780 per import de 3.578,00 € destinada a finançar
les activitats i el funcionament de dita entitat.
ENTITAT
Associació de Gent Gran “Esplai Sant Esteve”

NIF
G43125780

IMPORT
3.578,00

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 3.578,00 € amb càrrec a la partida
2014.14.23000.48000 AD 10378 del vigent pressupost municipal.
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 de les activitats sol·licitades.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
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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.
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 perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.8
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER AL
FUNCIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LA
PINEDA, ANY 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda, on
demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2014, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost,
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 favorable de la Intervenció Municipal, 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. Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de la Pineda, amb NIF G43510536 per import de 2.000,00 € destinada a
finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
ENTITAT
Associació de Jubilats i Pensionistes de la Pineda

NIF
G43510536

IMPORT
2.000,00

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 2.000,00 € amb càrrec a la partida 2014 14
23000 48000 AD 9579 del vigent pressupost municipal.
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 de les activitats sol·licitades.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014.
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3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
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 perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA LLIGA
CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, ANY 2014.
Vista la sol·licitud presentada per la Lliga contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona, on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2014,
acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost,
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 favorable de la Intervenció Municipal, 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:
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PRIMER. Aprovar la concessió d’una subvenció ordinària a la Lliga contra el Càncer de
les Comarques de Tarragona amb NIF G43386747 per import de 710,00 € destinada a
finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
ENTITAT
Lliga contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona

NIF
G43386747

IMPORT
710,00 €

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa de 710,00 € amb càrrec a la partida
2014.14.23000.48000 AD 9320 del vigent pressupost municipal.
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 de les activitats sol·licitades.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
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 perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR DELS NUCLIS DE LA PINEDA I LA PLANA ALS INSTITUTS
DE VILA-SECA PER ALS CURSOS 2014/2015 I 2015/2016.
Vist que l’actual contracte del servei de transport escolar dels nuclis de la Pineda i de la
Plana als instituts d’ensenyament secundari de Vila-seca finalitzarà a la fi d’aquest curs
escolar, per la qual cosa es fa necessari iniciar un nou expedient de contractació del
servei.
Vist el tipus de servei a contractar, pel termini de dos cursos escolars amb possibilitat de
pròrroga per un altre curs, així com el valor estimat del contracte per la vigència de tot el
termini contractual, es considera que el procediment més adequat per a la l’adjudicació
del servei és l’obert, oferta econòmica més avantatjosa, amb varis criteris d’adjudicació,
regulat als articles 157 a 161 del TRLCSP.
Vist el contingut del plec de clàusules econòmico-administratives que regiran el
procediment obert amb varis criteris de selecció, vistos els informes que figuren a
l’expedient, vist l’informe favorable en relació amb la previsió d’existència de consignació
pressupostària suficient emès per la Intervenció Municipal i de conformitat amb allò que
disposen els articles 109, 110 i 115 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, 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.- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que regiran la
contractació del servei de transport escolar dels nuclis de la Pineda i de la Plana als
instituts de Vila-seca durant els cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016 amb possibilitat
de pròrroga per un curs més, 2016-2017, mitjançant tramitació ordinària i procediment
obert amb pluralitat de criteris.
SEGON.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació
per procediment obert amb varis criteris d’adjudicació.
TERCER.- Autoritzar la despesa per import de 53.917,50 euros per curs escolar, amb un
valor estimat del contracte per tota la seva vigència, de 161.752,50 euros, amb càrrec a la
partida 14 32100 22300 del vigent pressupost municipal.
QUART.- Disposar la publicació de la contractació en el Butlletí Oficial de la Província i en
el perfil del contractant a la www.seulectronica.vila-seca.cat
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa TERESA I JOSEP PLANA, EMPRESA
PLANA, SL, actual adjudicatària del servei.
SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguin
necessaris per a la tramitació i execució d’aquest acord.
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6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DEL TEATRE D’ANGLÈS, AIXI COM
L’APROVACIÓ DE LA DESPESA.
Vist que des de les escoles del municipi es programa per a cada curs escolar l’activitat de
teatre en anglès per tal de potenciar el coneixement de la llengua anglesa en una activitat de
teatre, en què participen els alumnes de cicle superior d’educació primària de les escoles del
municipi, i tenint la previsió de portar a terme aquesta activitat durant el curs escolar 20132014.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, 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. Aprovar la realització de l’activitat de teatre en anglès per als alumnes de cicle
superior de les escoles de primària el dies 13 i 29 de maig de 15.15 a 16.15 h a l’Auditori
Josep Carreras de Vila-seca.
SEGON. Aprovar una despesa per import de 2.103 € IVA inclòs per al servei de teatre i per
el transport dels alumnes de la Plana i de la Pineda a càrrec de la partida 2014 14 32100
22606 del vigent pressupost municipal A 9919.
TERCER. Notificar aquest acord a la direcció de les escoles Antoni Torroja Miret, Sant
Bernat Calvó, Mestral, Miramar, Cal·lípolis i La Plana, i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI UNPORTAL,
AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Unportal és un web de suport a l’orientació adreçat als estudiants d’últims cursos d’ESO,
Batxillerat i cicles formatius, als tutors, coordinadors i orientadors d’aquestes etapes i a les
famílies de l’alumnat, que recull i sistematitza tota la informació disponible sobre els més
de 600 estudis universitaris que es poden cursar a les universitats catalanes i sobre les
més de 40 famílies d’ensenyaments professionals que s’imparteixen a Catalunya, incloent
les dels ensenyaments artístics i esportius.
Des de la Regidoria d’Universitat i Excel·lència es valora que aquest és un servei de gran
utilitat per a l’institut Ramon Barbat i Miracle, l’institut Vila-seca i el Punt d’Informació
Juvenil. Aquest servei és actiu en el municipi des de l’any 2012 amb una acollida molt
positiva per part del professorat i de l’alumnat, especialment als instituts per a consultes
dels diferents graus universitaris.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Colwith Road SL amb CIF B65047342 per a
l’accés il·limitat al web de graus i cicles formatius des de 20/03/2014 a 20/03/2015 als
instituts del municipi, dues sessions anuals d’orientació, assessorament als orientació i
consultes personalitzades i accés universal des del Conservatori Municipal de Música,
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Servei d’Ocupació i Creació d’Empresa i El Punt d’Informació Juvenil per un import total
de 1.887 euros més IVA del 21 % suma un total de 2.283,27 euros i, vist l’informe de la
Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques, aquesta contractació del
servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, 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. Aprovar el contracte menor del servei d’Unportal, recurs virtual de suport a
l’orientació en el batxillerat, l’ESO i els cicles formatius d’acord amb el pressupost per un
import total de 1.887 euros més IVA del 21 % suma un total de 2.283,27 euros presentat
per l’empresa Colwith Road SL amb CIF B65047342 a càrrec de la partida
14.32100.22606 AD 8694 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a Colwith Road SL, a la direcció dels instituts del
municipi, al PIJ i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN CURS DE CARRETONER,
AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs de carretoner, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que en data 26 de febrer i 26 de març de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar
la realització d’un primer i un segon curs de carretoner i, vist el gran nombre de persones
inscrites al curs, es fa aconsellable fer una tercera edició.
Atès que els pressupostos sol·licitats a diferents entitats son encara vigents i, que la
presentada per l’empresa CEP FRADA, S.L. per al curs programat és la més econòmica,
amb un import de 680 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les
seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i
ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que
disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2014 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
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47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atès 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. Aprovar la realització d’un tercer curs de carretoner, que s’adjudica a l’empresa
CEP FRADA, S.L. per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 680 euros per al pagament d’un curs de
carretoner a l’empresa CEP FRADA, S.L., a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD8736) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa CEP FRADA, S.L.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS
FORMULADES CONTRA UN ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30-42014.
Vistes les al·legacions formulades (en forma de recurs d’al·çada) el 9-5-2014 pel Sr. M. G.
P., en nom i representació (no acreditada) de la societat ALTESPORT 2000, SL., contra
l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 30-4-2014, d’aprovació
del plec de clàusules administratives que ha de regir 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, per procediment negociat sense publicitat, en
règim de tramitació urgent, i de convocatòria de procediment negociat sense publicitat per
a la seva adjudicació.
Les al·legacions formulades consisteixen, bàsicament, en:
- El preu màxim de licitació no cobreix les despeses de personal, ni les despeses
directes i indirectes que el contractista ha de realitzar per la normal execució del
contracte.
-

La valoració subjectiva del criteri e) (clàusula 10 del Plec).

Vist l’informe jurídic emès al respecte pel cap de l’Àrea de Governació, el qual conclou
que les al·legacions han de ser desestimades una per una i totes en conjunt per quant no
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alteren ni afecten per si mateixes el contingut de l’acord impugnat, i tampoc no el
desvirtuen. Per quan:
1. A tots els efectes previstos en el RDL 3/2001 (TRLCSP), el valor estimat dels
contractes està determinat per l’import total, sense incloure el valor afegit.
2. L’estimació s’ha de fer tenint en compte els preus habituals de mercat i ha d’estar
referida al moment en què l’òrgan de contractació iniciï el procediment
d’adjudicació del contracte.
3. En els contractes de serveis que tinguin caràcter de periodicitat, s’ha de prendre
com a base per calcular el valor estimat del contracte alguna de les quantitats
següents: a) El valor real dels contractes similars adjudicats durant l’exercici
precedent o durant els dotze mesos previs, ajustat, quan sigui possible en funció
dels canvis de quantitat o valor previstos per als dotze mesos posteriors al
contracte inicial. (Art. 88 TRLCSP i transposició de la Directiva 18/2004 CE).
4. Segons el sistema de càlcul de variacions de l’índex del preus de consum
(sistema IPC base 2011) el percentatge d’aplicació entre el mes d’agost del 2013 i
el mes de març de 2014 (últim disponible) és del -0,6 %.
5. Es disposa d’informació relativa a les nòmines del personal adscrit al servei durant
l’any passat, així com dels fulls de cotització a la Seguretat Social.
6. De conformitat amb la normativa contractual d’aplicació, el contracte s’ha
d’adjudicar a l’empresari que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa,
amb el benentès que aquesta expressió és aplicable tant en els casos en què
l’únic criteri de valoració és el preu com en els casos en què es valoren altres
aspectes diferents del preu.
7. L’òrgan de contractació ha de determinar els criteris de valoració de les ofertes,
d'acord amb els quals ha d’adjudicar el contracte, i els ha de detallar als plecs de
clàusules administratives particulars. En la determinació d’aquests criteris pot
optar per considerar únicament el preu o considerar altres criteris addicionals al
del preu, que han d’estar, necessàriament, directament vinculats a l’objecte del
contracte: qualitat, termini d’execució o lliurament, valor tècnic, característiques
estètiques o funcionals, assistència tècnica, serveis addicionals, etc.
Atès el que al respecte disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener i de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Examinada la documentació que obra en l'expedient, i de conformitat amb el que
estableixen l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 89 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre que, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Salut Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Desestimar les al·legacions formulades amb data 9-4-2014 (RED 3052/14) pel
Sr. M. G. P., en nom i representació (no acreditada) de la societat ALTESPORT 2000,
SL., contra l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 30-4-2014,
que es dona per reproduït, de conformitat amb allò que s’ha esposat als fonaments
jurídics d’aquesta resolució i, en conseqüència, confirmar la resolució impugnada.
SEGON. Donar trasllat d'aquesta resolució a la persona interessada, indicant-li que
contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen els articles 10, 14, 25 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.05.22 11:59:16 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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