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

DATA:
LLOC:
HORARI:

9 de juliol de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,15 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. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
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 2 DE JULIOL DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 2 de juliol 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 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN LES
RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014051 I 2014053.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 23 i 25 de
juny de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núm. 2014051 i 2014053,
per import de 138.530,33 i 76.133,64 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA PLAÇA SANT JOAN I VIALS
ADJACENTS DE LA PLANA.
Atès que s’ha iniciat el procés de licitació de les obres de renovació de la plaça de Sant
Joan i vials adjacents de La Plana, amb l’inici de les obres previst durant el mes de
setembre de 2014, es considera necessari la contractació de la direcció de les obres a
càrrec d’un tècnic competent.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Baur Enginyers SLP, pels treballs esmentats per
import de 10.500,00 € sense IVA i 2.205,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de
12.705,00 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com l’arquitecte municipal i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-15714 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Baur Enginyers SLP, el contracte menor de serveis de
direcció de les obres de renovació de la Plaça Sant Joan i vials adjacents de La Plana,
presentant un pressupost per import de 10.500,00 € sense IVA i 2.205,00 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 12.705,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 12.705,00 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 AD-15714 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Baur Enginyers SLP, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
RAM DE LAMPISTA A LES ESCOLES ANTONI TORROJA MIRET, SANT BERNAT,
MESTRAL I CAL.LÍPOLIS.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de lampista a l’Escola Antoni Torroja Miret,
Sant Bernat, Escola Mestral, i l’Escola Cal·lipolis, a realitzar durant l’estiu del 2014.
Vist el pressupost presentat pel Sr. L. E. R. R., pels treballs esmentats per import de
2.297,00 € sense IVA i 482,37 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.279,37 € (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 2014.13.32100.21200 AD-15683 del
pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació
indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i
ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat
pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. L. E. R. R., el contracte menor d’obres de ram de lampista a
l’Escola Antoni Torroja Miret, Sant Bernat, Escola Mestral de Vila-seca i a l’Escola Cal·lipolis
de La Pineda, presentant un pressupost per import de 2.297,00 € sense IVA i 482,37 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 2.779,37 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.779,37 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.32100.21200 AD-15683 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. L. E. R. R., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ARRANJAMENT DEL LOCAL SITUAT AL CARRER DE LA FONT, 6 DE VILA-SECA.
L’Ajuntament va adquirir la propietat del local en planta baixa, situat al carrer de la Font,
6. En aquest moment, al local es fa necessària una actuació de neteja i demolició de
diversos elements constructius per tal de deixar-lo lliure i poder-lo destinar a altres
finalitats municipals.
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Vist el pressupost presentat per l’empresa CYRA SALOU SA, pels treballs esmentats per
import de 1.760,00 € sense IVA i 369,60 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.129,60 €
(IVA inclòs), considerant-se correcte, així com l’informe emes per l’aparelladora municipal i el
de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2014.13.15100.63900 AD-15273 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CYRA SALOU SA, el contracte menor d’obres per
l’arranjament del local situat al c. De la Font, núm. 6 de Vila-seca, presentant un pressupost
per import de 1.760,00 € sense IVA i 369,60 € en concepte d’IVA, que fan un total de
2.129,60 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.129,60 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15100.63900 AD-15723 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa CYRA SALOU SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PELS TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Atès les actuacions de manteniment i renovació continuada que s’estan portant a terme
dintre del recinte del Cementiri municipal, es fa necessari continuar amb els treballs
d’arranjament de trams de paviment de formigó deteriorats a la zona antiga del cementiri
Així mateix, per tal d’instal·lar els nous bancs s’han d’ampliar fins a 1,80 m. les lloses de
formigó existents.
Vist el pressupost presentat pel Sr. F. R., pels treballs esmentats per import de 5.374,00 €
sense IVA i 1.128,54 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.502,54 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, així com els informes emesos per l’aparelladora municipal i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2014.13.16400.61900 AD-15734 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
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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 al Sr. F. R. S., el contracte menor d’obres pels treballs de pavimentació
al Cementiri Municipal de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 5.374,00 €
sense IVA i 1.128,54 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.502,54 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.502,54 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.16400.61900 AD-15734 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. F. R. S., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE
LA PLAÇA DE SANT JOAN I VIALS ADJACENTS DE LA PLANA.
Atès que s’ha iniciat el procés de licitació de les obres de renovació de la plaça de Sant
Joan i vials adjacents de La Plana, amb l’inici de les obres previst durant el mes de
setembre de 2014, es considera necessari la contractació de la coordinació de seguretat i
salut per a l’execució de les esmentades obres.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Segicons FV SL, pels treballs esmentats per
import de 2.825,00 € sense IVA i 593,25 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.418,25 €
(IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos per l’arquitecte municipal
i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària
a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-15713 del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Segicons FV SL, el contracte menor de serveis de
coordinació de seguretat i salut en l’execució de les obres de renovació de la Plaça Sant
Joan i vials adjacents a La Plana, presentant un pressupost per import de 2.825,00 € sense
IVA i 593,25 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.418,25 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.418,25 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 AD-15713 del pressupost municipal

5

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Segicons FV SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU,DE DIVERSES CERTIFICACIONS D’OBRES.

A)
CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LA RENOVACIÓ D’UN POU DE
CLAVEGUERAM SITUAT A LA CRUÏLLA DELS CARRERS VICTORIA DELS ANGELS I
PEP VENTURA, DE LA XARXA DE LA PINEDA
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 2013, d’adjudicació de
les obres de renovació d’un pou de clavegueram de la xarxa de La Pineda.
Vista la certificació núm. 1 presentada per Sorea SA, en qualitat d’adjudicatària d’aquests
treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de renovació
d’un pou de clavegueram situat a la cruïlla dels carrers Victòria dels Àngels i Pep Ventura,
de la xarxa de La Pineda, realitzades per Sorea SA, per un import de 38.325,30 € sense
IVA, 8.048,31 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 46.373,61€
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 OF15684 del pressupost municipal.

B) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 CORRESPONENT A LES OBRES DE
RENOVACIÓ DE TRES POUS DE CLAVEGUERAM A LA PINEDA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2012, d’adjudicació
de les obres de renovació de tres pous de clavegueram situats en diferents cruïlles de la
Pineda.
Vista la certificació núm. 2 presentada per SOREA, SA en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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:

6

PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de renovació de
tres pous de clavegueram situats en diferents cruïlles de la Pineda, realitzades per
SOREA, SA, per un import de 25.380,00 € sense IVA i 5.329,80 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 30.709,80 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (OF15685) del pressupost municipal.

C) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 I LIQUIDACIÓ CORRESPONENT A LES OBRES
DE MILLORA DE LA VORERA DEL CARRER REQUET DE FELIX.

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 la vorera del carrer Requet de Félix.
Vista la certificació núm. 4 i liquidació presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal Sr. Lluís Sàez i Pérez de data 9 de juny de
2014, justificant l’increment de l’import d’aquestes obres.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 i liquidació corresponent a les obres de
millora de la vorera del carrer Requet de Félix, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un
import de 11.415,29 € sense IVA i 2.397,21 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 13.812,50 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.15500.61901 (OF15692) del pressupost municipal.

D)
CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 CORRESPONENT A LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DEL CASTELLL DE VILA-SECA. PART 2.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2013, mitjançant la
que es va adjudicar les obres compreses al projecte executiu de rehabilitació del Castell
de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral.
Vista la certificació núm. 5 presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 corresponent a les obres compreses al
projecte executiu de rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització –
Tanca perimetral, realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de 131.237,76 €
sense IVA i 27.559,93 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
158.797,69 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.33600.63200 (OF15698) del pressupost municipal.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA PLAÇA SANT JOAN I
VIALS ADJACENTS DE LA PLANA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local 9 d’abril de 2014 es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació en base a una pluralitat de criteris de les obres compreses
al projecte de renovació de la Plaça de Sant Joan i vials adjacents de la Plana.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a una pluralitat de criteris de valoració d’acord
amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial Decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre, pel 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’Acta de la Mesa de Contractació de data 30 de juny de 2014 indicant que la proposta
més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la presentada per
l’empresa M Y J GRUAS, SA. En compliment als tràmits procedimentals cal requerir a
l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la
presentada per l’empresa M Y J GRUAS, SA pel preu de 216.920,88 € (sense IVA).
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PE Puntuació
oferta econ.

Puntuació
oferta tècnica

Puntuació
total

2

M Y J GRUAS, SA

216.920,88 €

53,7

36

89,7

2

1

UTE CONSTRUCCIONS FERRE - JIMARAN, SL

211.685,49 €

54,8

34

88,8

3

5

AGROVIAL, SA

243.612,31 €

48,4

37

85,4

4

7

GARCIA RIERA, SL

232.070,50 €

50,7

33

83,7

5

14

CIVICONS-EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL

220.068,17 €

53,1

28

81,1

6

17

TECNOFIRMES, SA

224.880,00 €

52,2

25

77,2

7

8

HIDRAULICA, SA

221.399,71 €

52,8

24

76,8

8

10

BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

234.563,85 €

50,2

26

76,2

9

3

GICSA

210.510,38 €

55,0

21

76,0

10

4

SEMAC, SL

255.131,78 €

46,2

29

75,2

11

13

JAÉN VALLÉS, SL

226.967,99 €

51,7

23

74,7

12

9

MOIX, SERVEIS I OBRES, SL

227.270,62 €

51,7

23

74,7

13

6

COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

228.669,47 €

51,4

23

74,4

14

15

ARTÍFEX, SL

250.870,00 €

47,0

27

74,0

15

11

PAMESA

246.768,74 €

47,8

26

73,8

16

16

CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL

238.165,08 €

49,5

22

71,5

17

12

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA

257.030,95 €

45,8

18

63,8

Ofi

Núm. Plica

1

Licitador

Núm. Ordre

SEGON.- Requerir a l’empresa M Y J GRUAS, SA perquè en el termini màxim de 10 dies
hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació
acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula
dissetena del plec de clàusules administratives particulars, així com la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les serves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia definitiva per un import de
10.846,04 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.

SEGON.- Advertir a l’empresa M Y J GRUAS, SA que de no complir aquest requeriment
no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hi
hagués quedat classificat en segona posició.
TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
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QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LES
TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPALS LES VIMETERES.
Vista la sol·licitud presentada per la senyora E. M. U. per al seu fill U. D.M. per a la llar
d’infants municipals per obtenir bonificacions pels serveis d’escolarització i menjador durant
el curs escolar 2013-2014.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe de valoració emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
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 de Serveis
Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Aprovar la següent sol·licitud per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida i
servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el curs
escolar 2013-2014 (de març a juliol de 2014)
Alumne: U. D. M.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50%, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 28 €/mes
Aportació família, 112 €/mes
SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 226 € que correspon a:
Total mensual de totes les bonificacions són 113 euros x 2 mensualitats de juny i juliol de
2014 = 226 €
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A càrrec de la partida 14 32100 22799 del vigent pressupost municipal ADC 14529
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
la directora de la llar d’infants municipal Fartets, a les persones interessades i a la
Intervenció Municipal de Fons.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
TRANSPORT ESCOLAR.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació del servei de transport escolar dels nuclis de
la Pineda i de la Plana als instituts de Vila-seca per als cursos 2014-2015 i 2015-2016
amb possibilitat de pròrroga el curs 2016-2017, iniciat per acord de la Junta de Govern
Local de 14 de maig de 2014, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris.
Vist que la publicitat de la convocatòria s’ha efectuat mitjançant anunci publicat al BOP de
Tarragona núm. 117 de 22 de maig de 2014 a fi que els interessats presentessin les
seves proposicions.
Vist que durant la licitació s’ha presentat una proposició de l’empresa Teresa y José
Plana Empresa Plana SL.
Vistes les actes de la mesa de contractació dels dies 12 de juny de 2014, amb motiu de
l’obertura del sobre A referent a la documentació general; del dia 13 de juny de 2014,
amb motiu de l’obertura del sobre B referent a la documentació tècnica; del dia 16 de juny
de 2014 de validació de l’informe tècnic emès en relació amb la documentació del sobre
B; i del dia 17 de juny de 2014, d’obertura del sobre C referent a la proposició econòmica
i en què es proposa l’adjudicació a favor de la única oferta presentada que és l’empresa
Teresa y José Plana Empresa Plana SL.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
allò que disposa l’article 151 i la Disposició Addicional Segona 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
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER- Requerir al licitador Teresa y José Plana Empresa Plana SL., com a única
licitadora que ha participat en el procés de contractació del transport escolar 2014-2015,
2015-2016 que ha complert els requisits establerts en el plec de clàusules econòmiques i
administratives pel que fa la documentació general, així mateix ha estat valorada pel que
fa la documentació tècnica i ha presentat una oferta econòmica, essent l’import de
161.692,50 € euros, sense IVA, corresponent a tot el període del contracte, perquè dins
dels deu dies hàbils següents a rebre el corresponent requeriment, presenti la
documentació justificativa establerta en la clàusula divuitena del plec de clàusules
econòmiques i administratives que han de regir la contractació i efectuï la constitució de
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la garantia definitiva per import de 8.084,630 euros d’acord amb la clàusula onzena del
plec anteriorment citat.
SEGON- Publicar aquest acord en el perfil del contractant.
TERCER- Notificar aquest acord a l’empresa Teresa y José Plana Empresa Plana SL. i a
la Intervenció Municipal.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I
MONITORATGE A L’ESPAI PROTEGIT DE LA SÈQUIA MAJOR DE VILA-SECA.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació del servei d’informació i monitoratge a
l’espai protegit de la Sèquia Major de Vila-seca, que conté la previsió d’existència de
consignació pressupostària suficient, d’acord amb l’informe emès per la Intervenció
municipal de fons de data 8 de juliol de 2014.
La responsable adjunta de Serveis Territorials i de Planificació ha emès informe en data
17 de juny de 2014, respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació,
d’acord amb allò que disposa l’article 174 i següents i concordants del Reial Decret
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei d’informació i
monitoratge a l’espai protegit de la Sèquia Major de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 9.500,00 €
(sense IVA) i 1.995,00 € en concepte d’IVA i que fan un total de 11.495,00 € (IVA inclòs) que
correspondria a una anualitat, essent la durada de 2 anys prorrogables per un any més, que
fa un total amb IVA de 34.485,00 €, i disposar l’obertura del procediment negociat sense
publicitat per a l’adjudicació de l’esmentat contracte, a càrrec de la partida
2014.13.17200.21000 (A-16203).
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
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disposa l’article 178 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.

7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari,

Alfred Ventosa Carulla

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.07.21 08:29:52 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde,

Josep Poblet i Tous
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