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

DATA:
LLOC:
HORARI:

5 de març 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
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, interventora acctal.

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 26 DE FEBRER DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 26 de febrer de 2014, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
PELS TREBALLS D’IMPRESSIÓ DE LA REVISTA “VILA-SECA INFORMATIU”, ANY
2014.
Atès que des de l’any 1995 i per tal de donar informació a tota la població sobre les
activitats de caire municipal, l’Ajuntament de Vila-seca edita la revista d’informació
municipal “Vila-seca Informatiu”.
Vist que per aquest any 2014 i per tal de poder fer els treballs d’impressió, específicament
en màquina rotativa, amb el corresponent embalatge, manipulació i transport de la revista
“Vila-seca Informatiu”, es fa necessària la contractació dels treballs a una impremta
rotativa.
Tenint en compte que s’ha sol·licitat una oferta pels treballs d’impressió de la revista
d’informació municipal “Vila-seca Informatiu durant tot l’any 2014, i vista la proposta de
Lerigraf SL que ha presentat un pressupost per import de 8.100 € sense IVA i 324 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 8.424 € (IVA inclòs), considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat per Lerigraf SL, així com els informes emesos per
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2014.11.92000.22602 del vigent pressupost municipal (AD 2813), i
per la responsable adjunta dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les
seves característiques aquest contracte pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte
menor, per raó de la quantia.
Atès 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
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a Lerigraf SL el contracte menor de serveis pels treballs d’impressió
de la revista municipal “Vila-seca Informatiu” durant tot l’any 2014.
SEGON. Aprovar la despesa per un import de 8.424 euros (IVA inclòs) a càrrec de la
partida 2014.11.92000.22602 del vigent pressupost municipal (AD 2813)
TERCER. Notificar el present acord a Lerigraf SL, al departament de comunicació i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014015, 2014016, 2014017 I 2014018.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 19, 24 i
25 de febrer de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2014015,
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2014016, 2014017 i 2014018, per
374.517,89 euros, respectivament.

import de 101.492,65; 4.805,73; 264.122,19 i

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER
L’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ MARÍTIMA I CARRILS
D’EMBARCACIONS A LA PLATJA DE LA PINEDA I DEL RACÓ, ANY 2014.
Vista la necessitat d’encarregar les tasques d’instal·lació i manteniment de la senyalització
marítima i carrils d’embarcacions a la Platja de la Pineda i a la Platja del Racó per tal de
complir amb la “Normativa sobre abalisament de les zones de bany en platges, llacs i
superfícies d’aigües interiors”, del Real Decret 1835/1983 i la Llei 22/1988, de 28 de juliol, i
seguint les directrius de l’ADEAC, sobre la Bandera Blava, segons informe emès al respecte
pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa SEMAC S.L., per import de 9.200,00 € sense IVA
i 1.932,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 11.132,00 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2014.13.17900.21000 AD-4033 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 SEMAC S.L., el contracte menor de servei per la instal·lació
i manteniment de la senyalització marítima i carrils d’embarcacions a la Platja de la Pineda i
a la Platja del Racó, presentant un pressupost per import de 9.200,00 € sense IVA i 1.932,00
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 11.132,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 11.132,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.17900.21000 AD-4033 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa SEMAC S.L., 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’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER LA REDACCIÓ D’UNA MEMÒRIA VALORADA I DIRECCIÓ D’OBRA PER
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CONDICIONAR I MILLORAR L’ACCÉS AL PARC URBÀ DE LA TORRE D’EN DOLÇA.
Després de la construcció del nou Raval de la Mar i de la seva proximitat amb l’accés del
Parc Urbà de la Torre d’en Dolça, es fa necessari condicionar i millorar l’accessibilitat al
parc a través de la nova vorera, i al mateix temps que permeti reordenar aquest espai on
hi trobem diferents elements existents com a portes, tanques, registres, arquetes,
canalitzacions etc i altes de nous.
Per aquest motiu es fa necessària la redacció d’una memòria valorada que doni solució i
encaix per tal que el Parc Urbà de la Torre d’en Dolça disposi d’un millor accés.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. A. A. pels treballs esmentats per import de 9.000,00 €
sense IVA i 1.890,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.890,00 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i
planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-4039 del pressupost
municipal, del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar al Sr. J. A. A., el contracte menor de serveis d’assistència tècnica per la
redacció d’una memòria valorada i direcció d’obra per condicionar i millorar l’accés al Parc
Urbà de la Torre d’en Dolça de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 9.000,00 €
sense IVA i 1.890,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.890,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de redacció de la memòria valorada per import de 10.890,00
(IVA inclòs), a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-4039 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Jordi Adam Andreu, 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’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ D’UNA MEMÒRIA VALORADA I
DIRECCIÓ D’OBRA PELS TREBALLS DE RENOVACIÓ DE LA CANONADA DE
CLAVEGUERAM DEL C. RIUDOMS DE VILA-SECA.
Una vegada realitzada inspecció del tram de clavegueram del c. de Riudoms, entre la
plaça de l’Església i el c. de Riudoms, s’ha pogut observar que aquest presenta un elevat
nombre de deficiències que no garanteixen una adequada estanquitat i continuïtat de les
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aigües residuals d’aquest carrer. Per aquest motiu es proposa la seva renovació, així com
la reconstrucció de totes les escomeses que també es veuran afectades.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Esencat Fractal SL, pels treballs esmentats per
import de 980,00 € sense IVA i 205,80 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.185,80 €
(IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis
territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-4035 del
pressupost municipal, del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis
Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de
serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Esencat Fractal SL, el contracte menor d’assistència
tècnica per la redacció d’una memòria valorada i direcció d’obra pels treballs de renovació
de la canonada de clavegueram del c. de Riudoms de Vila-seca, presentant un pressupost
per import de 980,00 € sense IVA i 205,80 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.185,80
€ (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.185,80 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 AD-4035 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Esencat Franctal SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER LA REDACCIÓ D’UNA MEMÒRIA VALORADA I DIRECCIÓ D’OBRA PEL
CONDICIONAMENT I MILLORA DE DIFERENTS TRAMS DE VORERA DE LA PINEDA.
En el nucli urbà de La Pineda trobem diferents voreres que es troben en molt mal estat de
conservació i que representen una dificultat per a la seva accessibilitat i mobilitat per a les
persones.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Esencat Fractal SL, pels treballs esmentats per
import de 2.675,00 € sense IVA i 561,75 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.236,75 €
(IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis
territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-4044 del
pressupost municipal, del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis
Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de
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serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Esencat Fractal SL, el contracte menor de serveis
d’assistència tècnica per la redacció d’una memòria valorada i direcció d’obra pel
condicionament i millora de diferents trams de vorera de La Pineda, presentant un
pressupost per import de 2.675,00 € sense IVA i 561,75 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 3.236,75 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.236,75 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 AD-4044 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Esencat Franctal SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER LA REDACCIÓ D’UNA MEMÒRIA VALORADA PER LA IMPLANTACIÓ
D’UNA NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS A LA RAMBLA DE CATALUNYA DE VILASECA.
Es fa necessària la contractació de l’assistència tècnica per la redacció d’una memòria
valorada per a la implantació d’una nova zona de jocs infantils en l’àmbit de la Rambla
Catalunya de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Arquidavic SLP pels treballs esmentats per
import de 2.780,79 € sense IVA i 583,97 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.364,76 €
(IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis
territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-4036 del
pressupost municipal, del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis
Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de
serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Arquidavic SLP, el contracte menor de serveis
d’assistència tècnica per la redacció d’una memòria valorada per a la implantació d’una zona
de jocs infantils a la Rambla Catalunya de Vila-seca, presentant un pressupost per import de
2.780,79 € sense IVA i 583,97 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.364,76 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de redacció de la memòria valorada per import de 3.364,76 €
(IVA inclòs), a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-4036 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Arquidavic SLP, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PEL SEGUIMENT I CONTROL DE FACTURACIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL.
Aquesta assistència tècnica té com a objectiu prestar suport a la gestió energètica de
l’Ajuntament de Vila-seca per tal de facilitar el control de la facturació i del consum de
diferents subministraments energètics i quins objectius específics son: mostrar els
consums d’energia de les dependències municipals i quadres d’enllumenat, identificar les
possibilitats d’estalvi, desenvolupament del gemweb 2.0 com a eina de gestió energètica,
i identificar línies de treball per facilitar i millorar les tasques associades a l’actualització,
supervisió i implementació dels sistema.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut
i el Medi, pels treballs esmentats per import de 6.500,00 € sense IVA i 1.365,00 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 7.865,00 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així
com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 2014.15.92000.22706 AD-4034 del pressupost municipal, del pressupost municipal,
i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
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 Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi,
el contracte menor de serveis d’assistència tècnica pel seguiment i control de la facturació
energètica municipal, presentant un pressupost per import de 6.500,00 € sense IVA i
1.365,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 7.865,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.865,00 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.15.92000.22706 AD-4034 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Centre de Recursos per ala Protecció de
la Salut i el Medi, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vilaseca.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DE PREUS CORRESPONENT A L’ANY
2014 DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA
DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.
Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 4 de febrer de 2014
(RE 0648 ) pel Sr. J. A. A. en representació d’AGROTARRACO SL, com a adjudicatari del
contracte dels serveis de manteniment, conservació i neteja dels espais verds del nucli urbà
de Vila-seca – LOT 1 (VILA-SECA), en el que presenta la revisió de preus del contracte
d’acord amb l’augment de l’IPC anual publicat per l’INE, en la facturació del període que va
de l’1 d gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics de data del que es desprèn:
1.- La diferència d’import de servei entre l’any 2013 i 2014, obtinguda aplicant un coeficient
màxim del 85% a l’ajust de l’IPC dóna un import de 782,88 Eur IVA no inclòs.
Import actualitzat amb efectes gener de 2014 amb IVA :
Base imponible corresponent a l’ IVA del 10%............................96.712,14 Eur
IVA al 10%....................................................................................9.671,21 Eur
TOTAL………………………………………………………..…........106.383,35 Eur
Base imponible corresponent a l’ IVA del 21%...........................211.080,92 Eur
IVA al 21%...................................................................................44.326,99 Eur
TOTAL……………………………………………………………......255.407,91 Eur
TOTAL import anual amb impostos……………..…….…...…..361.791,26 Eur

2.- Aquesta revisió s’ha d’aplicar amb efectes 1 de gener de 2014, i l’import corresponent als
endarreriments és el següent::
Base imponible (gen-feb 2014) amb IVA del 10%................40,99 Eur
IVA al 10 %..............................................................................0,41 Eur
TOTAL endarreriments amb IVA del 10%..........................41,10 Eur
Base imponible (gen-feb 2014) amb IVA del 21%................89,47 Eur
IVA al 21%...............................................................................1,88 Eur
TOTAL endarreriments amb IVA del 21%...........................91,35 Eur
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Atès l’apartat vuitè del Plec de Clàusules Administratives particulars que regeix la
contractació d’aquest servei, i d’acord amb allò que disposa l’article 89, següents i
concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que regulen l’aplicació del sistema de
revisió de preus. Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i de Planificació, i vist
l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la revisió de preus corresponent a l’any 2014 del contracte pel servei
de manteniment, conservació i neteja dels espais verds públics del nucli urbàl de Vilaseca – LOT 1 (VILA-SECA), subscrit amb AGROTARRACO SL, i que resulta de
l’aplicació d’un coeficient màxim del 85% a l’ajust de l’IPC publicat per l’INE, resultant una
diferència respecte de l’any 2013 de 782,88 Eur IVA no inclòs, que suposa un import anual
de 307.793,06 Eur IVA no inclòs Amb aquesta revisió de preus la certificació econòmica
anual quedarà de la següent forma:
Import actualitzat amb efectes gener de 2014 amb IVA :
Base imponible corresponent a l’ IVA del 10%............................96.712,14 Eur
IVA al 10%....................................................................................9.671,21 Eur
TOTAL………………………………………………………..…........106.383,35 Eur
Base imponible corresponent a l’ IVA del 21%...........................211.080,92 Eur
IVA al 21%...................................................................................44.326,99 Eur
TOTAL……………………………………………………………......255.407,91 Eur
TOTAL import anual amb impostos……………..…….…...…..361.791,26 Eur

SEGON.- Aprovar el pagament dels endarreriments amb efectes 1 de gener de 2014, i que
són els següents:
Base imponible (gen-feb 2014) amb IVA del 10%................40,99 Eur
IVA al 10 %..............................................................................0,41 Eur
TOTAL endarreriments amb IVA del 10%..........................41,10 Eur
Base imponible (gen-feb 2014) amb IVA del 21%................89,47 Eur
IVA al 21%..............................................................................1,88 Eur
TOTAL endarreriments amb IVA del 21%..........................91,35 Eur
TERCER. Notificar el present acord a l'empresa AGROTARRACO SL, a la Intervenció
Municipal i a l’Àrea de Serveis Públics.
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4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE REPSOL PETRÓLEO SA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN TANC DE DESLLAST EN SUBSTITUCIÓ
DE L’ANTERIOR AL PANTALA.
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 Repsol Petróleo SA, el retorn de la fiança dipositada per la
construcció d’un tanc de desllast per a substituir l’anterior al pantalà de la C-31 de Vilaseca, per import de 13.400,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI CORONA DE
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE
L’EDIFICI SITUAT AL C. MONTSERRAT CABALLE, 11.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes obrants a l’expedient i el dictamen
tècnic aportat per la mateixa comunitat de propietaris on s’indica que únicament s’han
realitzat els treballs de treure el perill de caiguda a la via pública, i on el tècnic comunica
la necessitat de realitzar amb caràcter urgent les obres de reparació de la façana, que
han d’incloure el canvi o reparació de les baranes dels balcons, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Corona, el retorn de la fiança
dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Montserrat
Caballé, núm. 11 de La Pineda, ja que només s’ha procedit a treure el perill.
SEGON. Requerir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Corona, que procedeixi en el
termini de 15 dies a realitzar una actuació urgent que ha d’incloure el canvi o reparació de
les baranes dels balcons.
TERCER.- Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.9 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
- EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT A LA
CTAT. PROP. LAS BRISAS.
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Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, retirar aquest
assumpte de l’ordre del dia per un millor estudi.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’EFECTUAR L’ABONAMENT DEL 2N 50% DEL SERVEI
SUPRA-MUNICIPAL DE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS, ANY 2013.
Atès el conveni de col·laboració que regula el servei de recollida de gossos i altres animals
abandonats vius o ferits, formalitzat el 10 de maig de 2005 entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca, pel qual aquest últim delega aquest servei de forma
indefinida .
Atès que el finançament del servei es du a terme utilitzant la següent fórmula : el 100% de
les despeses es repartiran entre tots els municipis afectats al mateix, un 50% en funció dels
habitants del municipi i l’altra 505 a la finalització de cada exercici, en funció dels animals
recollits.
Atesa la liquidació formulada pel Consell Comarcal del Tarragonès, justificant i indicant
l’import que correspon assumir a l’Ajuntament de Vila-seca en concepte del segon 50% de
l’exercici 2013, elaborat en funció del nombre d’animals recollits en aquest municipi.
Atès l’informe favorable emès per l’interventor municipal.
Atès que l’òrgan competent per aprovar la despesa és la Junta de Govern Local, per
delegació de l’alcaldia en decret de 17/06/2011 i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa per import de 4.551 euros i el seu pagament a favor del
Consell Comarcal del Tarragonès, relatius al segon 50% de l’anualitat 2013 que correspon
assumir a l’Ajuntament de Vila-seca en funció del nombre d’animals recollits i d’acord amb la
clàusula tercera del conveni de col·laboració formalitzat el 10 de maig de 2005, amb càrrec a
la partida 2014.13.16201.22700 ADO-3852.
SEGON. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció de
Fons.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’EFECTUAR L’ABONAMENT DEL 1R 50% DEL SERVEI
SUPRA-MUNICIPAL DE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS, ANY 2014.
Atès el conveni de col·laboració que regula el servei de recollida de gossos i altres animals
abandonats vius o ferits, formalitzat el 10 de maig de 2005 entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca, pel qual aquest últim delega aquest servei de forma
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indefinida .
Atès que el finançament del servei es du a terme utilitzant la següent fórmula : el 100% de
les despeses es repartiran entre tots els municipis afectats al mateix, un 50% en funció dels
habitants del municipi i l’altra 505 a la finalització de cada exercici, en funció dels animals
recollits.
Atesa la liquidació formulada pel Consell Comarcal del Tarragonès, justificant i indicant
l’import que correspon assumir a l’Ajuntament de Vila-seca en concepte del segon 50% de
l’exercici 2013, elaborat en funció del nombre d’animals recollits en aquest municipi.
Atès l’informe favorable emès per l’interventor municipal.
Atès que l’òrgan competent per aprovar la despesa és la Junta de Govern Local, per
delegació de l’alcaldia en decret de 17/06/2011 i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa per import de 7.158,22 euros i el seu pagament a favor del
Consell Comarcal del Tarragonès, relatius al segon 50% de l’anualitat 2013 que correspon
assumir a l’Ajuntament de Vila-seca en funció del nombre d’animals recollits i d’acord amb la
clàusula tercera del conveni de col·laboració formalitzat el 10 de maig de 2005, amb càrrec a
la partida 2014.13.16201.22700.629 ADO-3853.
SEGON. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció de
Fons.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA ENTRE L’AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT.
Atès que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones
constitueix un objectiu de primer ordre per a les administracions (Generalitat i
Ajuntaments) que comparteixen competències en aquestes matèries, per tal d’
aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del territori per tal
d’assegurar la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania.
Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) té per objecte la prestació
dels serveis de la Cartera de serveis de salut pública i pot prestar entre d’altres els
serveis mínims de competència dels ens locals establerts a l’article 52 de la Llei 18/2009,
de 22 de novembre, de salut pública, quan aquells li encarreguin per mitjà d’un conveni,
d’acord amb el que estableix l’article 53 i l’article 17.d) de la Llei 18/2009, de 22 de
novembre, de salut pública.
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Atès que, el 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’Agència de Protecció de la Salut
de Catalunya va aprovar el Catàleg de serveis de l’Agència, de conformitat amb el que
disposa l’article 21.1.g) de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut.
Atès que el 28 de febrer de 2012 entra en funcionament l’ASPCAT i, d’acord amb la
disposició transitòria primera.3 de la Llei 18/2009, de 22 de novembre, de salut pública,
se subroga en tots el drets i deures de les agències extingides
Atès que, el 2 de juliol de 2013, el Departament de Salut, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, signen el Conveni marc
que orienta els vincles i les obligacions que cal establir en els convenis que els ens locals
i l’ASPCAT puguin subscriure en relació amb la prestació de serveis de salut pública.
Que l’Ajuntament i l’ASPCAT volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa
basat en la col·laboració i en la creació d’espais de gestió conjunta per a la prestació dels
serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a l’annex
d’aquest conveni.
Vist el que al respecte de l’interès públic del convenis de col·laboració disposen els
articles 273 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, i articles 15 i 88 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre ambdues institucions, vistos els
anteriors antecedents i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la signatura del Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis
de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON. Designar el regidor de Salut Pública com a representant de l’Ajuntament en la
comissió de seguiment d’aquest conveni.
TERCER. Notificar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya el present acord.
QUART. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els tràmits i
actuacions necessaris per a la seva efectivitat.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE TARGETES D’ARMES CATEGORIA
QUARTA.
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A) El 2 de desembre de 2013, el Sr. S. S. G. va presentar sol·licitud per a la concessió
de targeta d’armes de categoria 4a, del tipus 412.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. S. S. G. les targetes d’armes de categoria 4a, tipus 4.1
següents:
Categoria 4.1
Airsoft - Metralleta:
Marca Cybergun
Model Thomson M1A1
Calibre: 6 mm.
Pes projectil 0,44 grams
Sèrie núm. 0052-AS-198-13
Airsoft - Metralleta:
Marca AGM
Model Stem MH II
Calibre: 6 mm.
Pes projectil 0,44 grams
Sèrie núm. 0052-AS-199-13
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.

B) El 27 de gener de 2014, el Sr. J. J. V. G. va presentar sol·licitud per a la concessió de
targeta d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. J. V. les targetes d’armes de categoria 4a, tipus 4.1 següents:
Categoria 4.1
Airsoft - Metralleta:
Marca Marui
Model 1M16 AR 15
Calibre: 6 mm.
Pes projectil 0,44 grams
Sèrie núm. 0004-AS-369-13
Airsoft - Metralleta:
Marca Marui
Model MP5
Calibre: 6 mm.
Pes projectil 0,44 grams
Sèrie núm. 0004-AS-368-13
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACTUALITZACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI URBÀ
DE TAXI DEL MUNICIPI, ANY 2014.
Atès l’escrit presentat per la Federació Empresarial d’Auto-Transport de Tarragona (FEAT)
en data 13 de gener de 2014 (RED 159/2013), en qualitat de mandatària de l'Agrupació de
Ràdio - Taxis de Vila-seca – La Pineda, a la qual hi està integrada, manifestant en la
representació invocada la voluntat d’aquest col·lectiu d’acollir-se al marc econòmic establert
per l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya de 19 de desembre de 2013,
d’actualització de l’increment mitjà de les tarifes dels serveis de transport col·lectiu urbà de
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viatgers i autotaxis a nivell de Catalunya per a l’any 2014, pendent de publicació en el
DOGC.
Atès que el Decret 339/2001, de 18 de desembre, estableix un procediment simplificat per a
l’actualització dels preus i les tarifes que regula el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el
règim dels preus autoritzats i comunicats per la Comissió de Preus de Catalunya, entre les
quals s’hi troben les tarifes d’autotaxis.
Atès que l’esmentat acord de la Comissió de Preus de Catalunya de 19 de desembre de
2013 autoritza l’increment del 2,0% per a l’any 2014, com a increment mitjà de les tarifes
dels serveis d’autotaxis mitjançant l’aplicació de la fórmula polinòmica actualitzada i la
variació dels preus relatius dels factors que la composen. Aquest increment s'aplicarà a les
tarifes sense IVA.
Atès que es podran acollir a aquest procediment simplificat totes les empreses prestadores
del servei per a les quals en l’exercici corresponent sigui suficient un augment de tarifes
igual o inferior al percentatge aprovat per mantenir l’equilibri econòmic del seu servei.
Vista la proposta de l'Agrupació de Ràdio - Taxis de Vila-seca – La Pineda, proposant per a
l’any 2014 una estructura de tarifes, amb l’IVA inclòs, que representa un increment del 2%
respecte a les del 2013, que s’ajusta integrament al règim procedimental dels preus aprovats
per la Comissió de Preus de Catalunya.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Informar favorablement l’actualització de les tarifes del servei urbà de taxi del
municipi de Vila-seca per a l’any 2014, conforme han estat proposades per l’Agrupació de
Ràdio - Taxis de Vila-seca, d’acord amb el procediment simplificat previst pel Decret
339/2001, de 18 de desembre, i per aplicació de l’acord de la Comissió de Preus de
Catalunya de 19 de desembre de 2013, les quals passaran a tenir l’aplicació de la següent
configuració, amb l’Iva inclòs:
Tarifa T-2 DIES FEINERS - HORARI DIÜRN (de 8 a 20 hores) :
Baixada de bandera ..............................
3,62 €
Tarifa quilomètrica ..................................
1,12 €
Tarifa horària ......................................
18,21 €
Tarifa T-1 HORARI NOCTURN (de 20 a 8 hores) DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS les
24 hores:
Baixada de bandera ..............................
4,37 €
Tarifa quilomètrica ...................................
1,36 €
Tarifa horària a ........................................
21,87 €
Suplements:
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Recollida a domicili .(t-1 i T-2)...................
1,76 €
Maletes (T-1) .............................................
0,87 €
Maletes (T-2) ..............................................
1,08 €
Sortida estació FFCC (T-1 i T-2).................
1,08 €
De la 5a plaça en endavant ....................
1,50 € / plaça
Limitar el nombre de suplements a un màxim d’1 en total
SEGON.- Trametre el present acord, al Servei Territorial de la Demarcació de Tarragona de
la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió de Preus de Catalunya, a
l’Agrupació de Ràdio - Taxis de Vila-seca – La Pineda i a la Federació Empresarial d’AutoTransport de Tarragona (FEAT).

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI AMB LA CAMBRA DE TARRAGONA PER
A L’OFERIMENT DEL PROGRAMA DE BENVINGUDA A LES NOVES EMPRESES QUE
INSTAL·LIN AL MUNICIPI O AMPLIIN LES SEVES ACTIVITATS.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca vol contribuir en les activitats de foment del mon
empresarial i en especial els serveis destinats a les empreses del seu territori.
Atès que la Cambra de Tarragona és una Corporació de dret públic, que té com a
finalitats, entre d’altres, la promoció d’activitats de suport al desenvolupament empresarial
i la realització d’accions d’interès general per a la comunitat comercial i empresarial de la
seva demarcació.
Que l’Ajuntament i la Cambra volen crear un marc de cooperació interadministrativa basat
en la col·laboració i en la creació d’espais de gestió conjunta que volen contribuir en les
activitats de foment del mon empresarial i en especial els serveis destinats a les
empreses del seu municipi, donant el seu suport al programa de benvinguda a les noves
empreses (Welcome Pack), amb l’objectiu de promoure i potenciar el teixit comercial i
empresarial del territori.
Vist el que al respecte de l’interès públic del convenis de col·laboració disposen els
articles 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC, i
articles 15 i 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (LRJAP-PAC).
Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre ambdues institucions.
Vistos els anteriors antecedents i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona
pel programa de benvinguda a les noves empreses que s’instal·lin al municipi o ampliïn
les seves activitats, Welcome Pack.
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SEGON. Que per part dels serveis afectats de l’Ajuntament de Vila-seca s’habilitin els
mecanismes necessaris per al compliment de les clàusules del conveni, de tal forma que
de forma immediata a la sol·licitud de les respectives llicències es pugui facilitar la
informació prevista.
TERCER. Aprovar el document d’autorització de facilitació i ús de dades per a l’execució
del programa de benvinguda a les noves empreses, Welcome Pack, en relació a la
sol·licitud de llicència/comunicació presentada a L’Ajuntament de Vila-seca.
QUART. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i per realitzar els tràmits i
actuacions necessaris per a la seva efectivitat.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Cambra de Comerç de Tarragona

5.7 INFORME EN ACTIVITATS CLASSIFICADES.

A) Sol·licitud efectuada per FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA en què demana
llicència per a l'obetura d'un centre de formació professional i gestió de roba usada a
l'adreça Parc tecnològic i Servei Alba parc. F-140 de Vila-seca.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat.
Vistos els informes, tràmits així com els fonaments de dret, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Activitats Industrials i Comercials, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA, NIF.
G60229846, llicència per a l'obetura d'un centre de formació professional i gestió de roba
usada a l'adreça Parc tecnològic i Servei Alba parc. F-140 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.562,50 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.544696), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

B) Comunicació efectuada per CLUB EURO SPORT amb G43300698, d’inici de
l’activitat l'obertura d'una activitat de formació a l’adreça cr. del Camí de Racó, 15 de la
Pineda.
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Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
Atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per CLUB EURO SPORT G43300698, d’inici de l’activitat l'obertura
d'una activitat de formació a l’adreça cr. del Camí de Racó, 15 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 345,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 633164), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

C) Comunicació efectuada en data 30/09/2011 registre d'entrada 6293 per EDEL 2010,
SCP amb 40871321E, d’inici de l’activitat l’obertura d’un bar a l’adreça cr. Joaquim Serra,
2 baixos 2 de la Pineda.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
Atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per EDEL 2010, SCP 40871321E, d’inici de l’activitat l’obertura d’un
bar a l’adreça cr. Joaquim Serra, 2 baixos 2 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 750,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 633829), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 30 ocupants.

QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
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D) Comunicació efectuada en data 2/10/2013 núm. 6065 per COMIDAS PREPARADAS
LA TECA, SL amb NIF. B43549153, d’inici de l’activitat l'ampliació de la superfície de
l’activitat de bar restaurant a l’adreça cr. de Galceran de Pinos, 88 de Vila-seca.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
Atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per COMIDAS PREPARADAS LA TECA, SL NIF. B43549153, d’inici
de l’activitat l'ampliació de la superfície de l’activitat de bar restaurant a l’adreça cr. de
Galceran de Pinos, 88 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 415,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 549079), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 138 ocupants. Interior 78, exterior 60.

QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT
A L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2013,
PUNT 6.5.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern realitzada el dia
20 de novembre de 2013, en el punt 6.5 respecte a l’aprovació d’un incentiu a
l’emprenedor ANDRÉS QUEVEDO TORRES, mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2013, en el que consta el següent:
SEGON.- Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.000 €, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.43300.47000
(D-27.121) del vigent pressupost municipal.
Essent el text amb l’import correcte, el següent:
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SEGON.- Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 €, que es farà efectiu una
vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000 ( (D-27.120)
del vigent pressupost municipal.
Vist que l’origen de l’error material és la transcripció dels imports que es reflexa en la
proposta de la Regidoria de Dinamització laboral, en el que es fa constar l’import
corresponent a creació d’empresa i no a la contractació de treballadors.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’acord 6.5 de la Junta de Govern en sessió realitzada el dia 20 de
novembre de 2013, en el sentit d’aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750
euros, a l’haver-se produït un error material en la transcripció de la proposta del Regidor
Delegat, quedant l’acord com s’expressa a continuació:
“ SEGON.- Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 750 €, que es farà efec tiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
( (D-27.120) del vigent pressupost municipal.”
SEGON.- Notificar l’adopció del següent acord a la Intervenció de Fons Municipal, al
SOCE i a l’empresa ANDRÉS QUEVEDO TORRES.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL INFANTIL, CASAL D’ADOLESCENTS I SERVEI
DE MENJADOR.
Ateses que a la finalització del curs escolar i durant els mesos d’estiu l’Ajuntament
organitza activitats de lleure per a infants i adolescents que poden ser prestats mitjançant
una contractació de serveis.
Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat per a la contractació del
servei de casal infantil i d’adolescents amb servei de menjador, durant la temporada
compresa des de l’1 de juliol al 31 de juliol, mitjançant procediment obert amb pluralitat
de criteris.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i es regirà per allò
que disposen els articles 138 i 157 a 161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Vist l’informe de Secretaria i atès l’informe de fiscalització econòmica 12-2014-078, signat
per l’Interventor Municipal de Fons, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la prestació del servei de casals d’estiu infantil - “Megaestiu”- casal
per a adolescents – Extiu Extrem – i servei de menjador per ambdós casals.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació
del servei, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris.
TERCER.- Aprovar l’inici de l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
164.385,- € IVA inclòs, a càrrec de la partida 14 33700 22606 A 3855 del pressupost de
l’any 2014, i disposar l’obertura del procediment obert amb pluralitat de criteris, per a
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis.
L’import de 164.385,- € correspon a la previsió màxima del servei per a tres temporades
d’estiu, pròrroga d’una temporada inclosa, es formalitza l’autorització de la despesa per la
part corresponent a l’exercici de 2014, per import de 54.795,00 €.
D'acord amb l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les
despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació caldrà
subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
en la seva aprovació expressa.
QUART.- Disposar que es publiqui anunci de licitació i plec de clàusules administratives
particulars per a la prestació de l’objecte del contracte de casals infantils i d’adolescents
amb servei de menjador, al perfil del contractant, a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Vila-seca, i la licitació al BOPT, de conformitat amb allò que disposa l’article 142 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI
DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA DEL PROGRAMA JOVES PER
L’OCUPACIÓ, CONVOCATÒRIA 2013.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de febrer de 2014 pel qual es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei de
formació professionalitzadora del programa Joves per l’Ocupació 2013, per un import
màxim de 23.400 € IVA inclós.
D’acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, es va considerar que
el procediment més adequat per a l’adjudicació és el procediment negociat sense
publicitat i tramitació ordinària, sense mesa de negociació.
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Atesa l’ invitació cursada, per a la presentació d’oferta, a les següents empreses del
sector:
FUNDACIÓ EN XARXA
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SAU

Atés que en data 21 de febrer, va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per
participar en el procediment., havent desistit l’invitació les següents empreses:
FUNDACIÓ EN XARXA
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
Atesa la única oferta presentada per part de l’empresa
PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SAU
Vist que en data 26 de febrer es reuneixen, el President de la Comissió Informativa de
Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut i els
tècnics de l’Àrea de Joventut i emeten l’informe que consta incorporat a l’expedient, en
relació a l’única oferta presentada i que no ha estat declarada desproporcionada o
anòmala i que atorga la següent puntuació:
1. PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SAU........................................ 35 punts

D’acord amb l’anterior i considerant l’oferta que presenta PORT AVENTURA
ENTERTAINMENT SAU, i vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal on s’acredita
l’existència de consignació adequada i suficient per a portar a terme la contractació del
servei, amb càrrec a la partida 14.24100.22699 A-1917
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Aprovar l’oferta presentada i valorada, que no ha estat declarada
desproporcionada o anormal, amb subjecció al plec de clàusules aprovat en el seu dia,
que és la presentada per l’empresa PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SAU, pel preu
de 22.680,- € IVA exempt.
SEGON. - Requerir a l’empresa PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SAU, perquè en
el termini de 15 dies naturals, comptats des de la recepció d’aquesta documentació,
acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import de 1.134,- € i aporti els
certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
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TERCER.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les
conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
QUART.- Notificar aquest acord a la interessada i a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJUTS DE MENJADOR, CURS
ESCOLAR 2013/2014.

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 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. Concedir les sol·licituds d’ajuts de menjador curs escolar 2013/14, d’acord amb
el que s’indica a continuació:
A) ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET
MIG AJUT ( 3,10 €/alumne/dia)
EFECTES DEL 7/01/2014
.E. A G. A.
T. I., E.
Beneficiaris: 2 x 3,1 x 110 Total Subvenció = 682,00
AJUT SENCER ( 6,20 €/alumne/dia)
EFECTES DEL 13/01/2014
J. M. D.
Beneficiaris: 1 x 6,20 x 106 Total Subvenció = 657,20
TOTAL SUBVENCIO: 1.339,20 €

C) ESCOLA MIRAMAR
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BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
EFECTES DEL 7/01/2014
L. G., S.
L. G. ,J.
L. G., M. A.
Beneficiaris: 3 x 6,20 x 110 Total Subvenció = 2.046,00
BECA SENCERA (6,20 € alumne/dia)
EFECTES DEL 13/01/2014
*Y. S.
*Y. E.
Beneficiaris: 2 x 6,20 x 106 Total Subvenció = 1.314,4
TOTAL SUBVENCIO: 3.360,4 €
*L’efectivitat d’aquest ajut queda condicionat al fet
d’estar al corrent de pagament dels tributs
municipals.

D) ESCOLA MESTRAL
AJUT SENCER ( 6.20 € alumne/dia)
EFECTES 13/01/2014
*L. B. B D. H.
Beneficiaris: 1 x 6,20 x 106 Total Subvenció = 657,2
*L’efectivitat d’aquest ajut queda condicionada al fet
d’estar al corrent de pagament dels tributs municipals.
E) ESCOLA CAL.LIPOLIS
MITJA BECA CCT (6,20 € alumne/dia)
EFECTES 13/01/2014
P. B.-E.
P. D. G.
Beneficiaris: 2 x 6,20 x 106 Total Subvenció = 1.314,4
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D) ESCOLA LA PLANA

MITJA BECA CCT (2,65 € alumne/dia)
EFECTES 7/01/2014
G. R., L.
G. R., A.
Beneficiaris: 2 x 2,65 x 110 Total Subvenció = 583,00

SEGON. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador pels imports que s’indiquen,
càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal.

ESCOLA

IMPORT

Antoni Torroja i Miret

1.339,2

Miramar

3.360,4

Mestral

a

RCC

657,2

Cal·lipolis

1.314,4

La Plana

583,0

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a la direcció dels
centres escolars afectats .
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE FUNCIONAMENT DELS CENTRES
OBERTS DEL MUNICIPI, ANY 2014.
Vistes les propostes presentades pels educadors/es de carrer de l’EBAS, on s’hi adjunten
els projectes de funcionament i activitats previstes, així com els seus pressupostos per a
l’any 2014 per als tres centres oberts del municipi de titularitat municipal, 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 els projectes de funcionament dels centres oberts de Vila-seca, la
Plana i la Pineda, així com la seva previsió de despeses per a l’any 2014.
CENTRE OBERT
Vila-seca

IMPORT
9.000,00 €

A
4759
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La Plana
La Pineda

5.000,00 €
6.000,00 €

4760
4761

SEGON. Aquestes despeses s’imputaran a càrrec de la partida 2014 14 23100 22699 RC
A 121 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de Fons.

8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

9è. TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.03.12 11:15:08 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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