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

DATA:
LLOC:
HORARI:

11 de juny 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. Miguel Angel Almansa Sàez
Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor mpal.

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 4 DE JUNY DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 4 de juny 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIO INGRESSOS
INDEGUTS.

Vista la sol·licitud presentada per SERVIKRAN, SL, on demana la devolució dels
ingressos indeguts corresponents a la taxa d’escombraries de locals comercials per baixa
d’IAE en data 31-12-2009 de l’activitat emplaçada a l’av. la Canonja, nau 3.
Vistos els comprovants de pagament efectuats a l’oficina de base dels rebuts
corresponents a la taxa de locals comercials i vist l’informe emès al respecte pel servei
d’inspecció on es confirma que la nau es troba tancada des de finals de 2009, 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.- Procedeix la devolució per BASE, gestió d’ingressos locals, dels rebuts
corresponents als exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 de locals comercials, per baixa de
l’activitat, prèvies les comprovacions corresponents i presentació de documents que siguin
necessaris per l’empresa SERVIKRAN, SL.
SEGON.- Datar de BASE, gestió d’ingressos locals el rebut corresponent a l’exercici de
2014 (primera i segona fracció) amb núm. fix173-790-000000030566.
TERCER.- Donar de baixa definitivament del padró de locals comercials l’activitat amb
efectes de 31-12-2009
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de BASE, gestió
d’ingressos.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. A. A., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer d’Àngel Guimerà, 5, per existir una
activitat de perruqueria a la mateixa adreça, per la qual se satisfan escombraries.
Atès que per la Unitat de Rendes i Exaccions es comprova que efectivament a l’adreça
esmentada hi ha una perruqueria la qual es troba donada d’alta del padró de locals
comercials, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2014, de
l’habitatge situat al carrer d’Angel Guimerà, núm. 5 propietat del Sr. A. A. A., per existir a la
mateixa adreça una activitat de perruqueria per la qual ja se satisfan escombraries de locals
comercials.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE LES TAXES DE LES PARADES 26-27 DEL MERCAT MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. R. C., ( Registre d’entrada núm. 1185, del 25 de
febrer de 2014 ), en la qual demana el fraccionament del pagament de la taxa de
l’exercici de 2013 de les parades 26 i 27 del Mercat Municipal de Vila-seca i que
ascendeix a un total de 4.597,60 €.
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. R. C. el següent fraccionament en 18 mesos, del pagament
de les liquidacions núm. 639.232 i 639.233, de les taxes de l’exercici de 2013 de les
parades núms. 26 i 27 del Mercat Municipal, per import total de 4.597,60 €, més el
interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:
VENCIMENT
• 13-06-2014
• 14-07-2014
• 13-08-2014
• 15-09-2014
• 13-10-2014
• 13-11-2014
• 15-12-2014
• 13-01-2015
• 13-02-2015
• 13-03-2015
• 13-04-2015
• 13-05-2015
• 15-06-2015
• 13-07-2015
• 13-08-2015

IMPORT FRACCIONAT
261,46 €
262,56 €
263,60 €
264,76 €
265,74 €
266,82 €
267,94 €
268,96 €
270,04 €
271,02 €
272,10 €
273,16 €
274,30 €
275,28 €
276,38 €
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VENCIMENT
• 14-09-2015
• 13-10-2015
• 13-11-2015

IMPORT FRACCIONAT
277,48 €
278,50 €
280,42 €

SEGON.- Comunicar a l’interessat l’adopció d’aquest acord i advertir-lo que, d’acord amb
l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, en cas d’incompliment del pagament de les fraccions, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DEL CÀNON DE 2014 DE LA
CONCESSIÓ D’APARCAMENTS AL MUNICIPI.
Vista l’escrit presentat per EYSA, concessionària dels aparcaments de zona blava i pàrquing
soterrat del municipi, i la documentació complementària, pel qual se sol·licita el rebaix del
cànon 2014 per motiu de pèrdues de recaptació per places d’aparcament que han estat
anul·lades temporalment per obres, exposicions, etc. (zones blaves), durant l’exercici de
2013.
Vist l’informe emès al respecte per la Intervenció municipal de fons, i la Policia local, on es
considera que les places afectades per obres o per altres motius, ho han estat durant una
llarga durada i per causes alienes al concessionari, d’acord amb els informes emesos al
respecte, i no per motius aïllats o puntuals com es podria desprendre del plec de condicions
de la concessió, i que, d’altra banda, s’ha de mantenir l’equilibri econòmic de la mateixa, es
considera oportú atendre la petició interessada.
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 el rebaix del cànon de 2014 en 25.577,45 € (import que representaria la
disminució en la recaptació en zones blaves, durant 2013) quedant xifrat per 2014 en
78.422,96 €
Sense perjudici d’allò exposat, caldrà tenir present la diligència d’Intervenció núm. 23-13
de data 4 de març de 2013 als efectes oportuns.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal de Fons.

3.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS DE CLAVEGUERAM
PRESENTADES PER L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI.
Vist l’escrit amb registre d’entrada núm. 3546, de data 26 de maig passat, pel qual SOREA,
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SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS, SA, concessionària del servei municipal
d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram presenta la liquidació corresponents
al 4t 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 4t 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 4t TRIMESTRE 2013
CLAVEGUERAM
Ingressos
Taxa clavegueram
Rebuts per ajuts socials
Clavegueram 4t trimestre 2013
Saldo a favor de l’Ajuntament

126.829,13 €

- 1.046,03 €
125.783,10 €

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.
3.4 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014039, 2014041, 2014042, 2014043,
2014044 i 2014045.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 2, 3, 5 i 6
de juny de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núm. 2014039,
2014041, 2014042, 2014043, 2014044 i 2014045, per import de 61.480,42, 83.861,28,
2.238,50, 263.457, 6.610,59 i 79.191,45 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER A LA REPARACIÓ DE JOCS INFANTILS A DIVERSES ZONES DEL TERME
MUNICIPAL.
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Degut al normal ús dels jocs de parcs infantils municipals, es produeixen amb el pas del
temps el deteriorament d’algunes parts. Per tal de garantir la seguretat dels usuaris, es
necessària la substitució d’alguns dels seus components en els indrets que a continuació es
detallen:
-

Parc del Pinar de Perruquet
Parc de la Formiga
Parc de la Plaça de Joan Miró
Parc de la Plaça d’Austràlia

Vist el pressupost presentat per l’empresa Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà SL, per
import de 4.324,00 € sense IVA i 908,04 € en concepte d’IVA, que fan un total de 5.232,04 €
(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 2014.13.17100.21000 AD-12416 del
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 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 Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà SL, el contracte
menor d’obres per la reparació de jocs infantils a diverses zones del terme municipal,
presentant un pressupost per import de 4.324,00 € sense IVA i 908,04 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 5.232,04 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.232,04 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.17100.21000 AD-12416 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Inspecció i Manteniment de l’Entorn
Urbà SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PEL
SUBMINISTRAMENT DE CADIRES PER
A LA SALA POLIVALENT DE
L’AJUNTAMENT.

Vist el pressupost presentat per l’empresa Spai Oficina Mediterrania SL, pel
subministrament de 25 ut. de cadires del mateix model del que disposem, per la sala
polivalent, de l’Ajuntament de Vila-seca, que ascendeix a la quantitat de 2.600,00 € de
base imposable, més 546,00 € d'IVA al 21%, fent un total de 3.146,00 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i
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planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2014.15.92000.62500 AD-12415 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 Spai Oficina Mediterrania SL, el contracte menor de
subministrament de 25 ut. de cadires per la sala polivalent de l’Ajuntament de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 2.600,00 € sense IVA i 546,00 € en concepte d’IVA,
fan un total de 3.146,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 3.146,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.15.92000.62500 AD-12415 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Spai Oficina Mediterrania SL, al departament de
serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI PRINCESA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DELS BLOCS
SITUATS AL C. ALBENIZ, 17.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a l’arranjament de la façana
dels quatre blocs situats al c. Albèniz, núm. 17 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 Princesa, la llicència
municipal d’obres núm. 334/14 per l’arranjament de la façana dels quatre blocs situats al
c. Isaac Albéniz, núm. 17 de La Pineda, 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 dotze 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
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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.- 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.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 637826 de data 25.03.14 i que es la
següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

46,80 €

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

46,80 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€
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TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI BAHIA III DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LES MARQUESINES DE
L’APARCAMENT EXTERIOR AL C. MONTSERRAT CABALLÉ, 1.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a l’arranjament de Les
marquesines de l’aparcament exterior al c. Montserrat Caballé, 1 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 Bahia III, la llicència
municipal d’obres núm. 302/14 per l’arranjament de les marquesines de l’aparcament
exterior al c. Montserrat Caballé, 1 de La Pineda, 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 sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
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6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 637932 de data 03.04.14 i que es la
següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres

1.055,98 €

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

264,00 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

1.319,98 €

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN ALUMNE A
L’AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES.

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 l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de l’ Universitat Rovira i
Virgili, proposant la incorporació de l’alumne J. R. C., d’acord amb el Reial Decret
1497/1981, de 19 de juny, modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la incorporació de l’alumne J. R. C. a l’Ajuntament de Vila-seca per
a la realització de les pràctiques d’Arquitectura, amb les condicions i terminis que
s’estipulen a les clàusules de l’esmentat conveni i durant el termini comprès entre el dia 1
de juliol al 4 de setembre de 2014..
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de l’
URV, i a l’interessat, als efectes oportuns.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACTUALITZACIÓ DELS PREUS DEL CONTRACTE
DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I CONSERGERIA DELS EDIFICIS,
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT, ANY 2014.
Atès que el 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilància y Seguridad,
SA el contracte administratiu regulador de la prestació dels serveis de vigilància i
consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilaseca, adjudicat mitjançant procediment obert, per acord de la JGL de 19-12-2011, amb
una vigència inicial de fins el 31-12-2013, i una previsió de 2 pròrrogues anuals.
Atès que el 30-1-2014 (RED 449/2014) l’empresa adjudicatària ha sol·licitat de
l’Ajuntament la revisió dels preus dels serveis contractats, per a la anualitat 2014. La
concessionària planteja l’aplicació de la revisió del preu derivada de la Disposició Final
Tercera del Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per a afavorir la
contractació estable i millorar la empleabilitat dels treballadors. Proposa l’aplicació per al
2014 de l’índex del 2,62%.
Atès que es va iniciar l’execució del contracte en data 1-1-2012; i d’acord amb la pròrroga
de 27-11-2013 (amb efectes a partir del 1-1-14), es pot constatar que s’ha executat més
del 20% de la vigència del contracte; de forma que es dóna compliment al requisit
establert en l’article 89.1 del TRLCSP, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Ateses les previsions establertes en la clàusula novena del Plec regulador de
l’adjudicació, conforme el preu del servei de vigilància s’incrementarà anualment d’acord
amb la variació de preus de l’IPC interanual del conjunt nacional, agafant com a últim mes
el situat 60 dies abans de la data de revisió de preus (en aquest cas, la revisió no podrà
superar el 85 % de variació experimentada per l’índex adoptat) i, excepcionalment, amb les
revisions econòmiques anuals derivades del Conveni Col·lectiu Estatal de les Empreses
de Seguretat.
Vistos l’informe jurídic obrant en l’expedient i el de la Intervenció Municipal en què s’acredita
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa dels respectius serveis, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Denegar la petició de l’adjudicatària, per quan no s’ajusta a les previsions
objectives de l’article 209 del TRLCSP ni amb la clàusula 9ª del Plec regulador de
l’adjudicació.
SEGON. Aprovar la revisió de preus per a l’any 2014, del contracte formalitzat amb
l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA el 31-12- 11 i prorrogat el 27-11-13,
regulador de la prestació dels serveis de vigilància i consergeria dels edificis,
instal·lacions i equipaments municipals, en el percentatge del 1’78%, resultant de
l’aplicació de la fórmula/sistema de d’increments de contingut econòmic derivat de la
Disposició final única del Conveni Col·lectiu Estatal de les Empreses de Seguretat, donat
que la retribució del personal es tracta d’un cost determinant del cost de l’objecte del
servei i, en definitiva referent econòmic bàsic del contracte.
TERCER. Aprovar la despesa de 5.645,54 € (Iva inclòs), corresponent a l’increment del
percentatge indicat sobre els preus de l’any 2013, pel servei de vigilància adjudicat a
l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA), amb càrrec al crèdit consignat en la
partida 2014.15.13000.22701.(ADC 12405) del vigent pressupost municipal.
QUART. Comunicar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
municipal, per al seu coneixement i efectes oportuns.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTAR LA CESSIÓ GRATUITA I TEMPORAL
D’UN VEHICLE ELÈCTRIC PER AL SERVEI DE PLATGES DE LA POLICIA LOCAL.
Atès que l’empresa local VIDAUTO AUTOMOCIÓ SLU, ha ofert a l’Ajuntament la
possibilitat de cessió gratuïta del següent bé de la seva propietat: Vehicle elèctric marca
Renault, model Twizy, matrícula 7623-HLN, amb l’objecte de que, durant 4 mesos, el
puguin utilitzar els agents de la Policia Local en el servei de platges.
Atès que l’oferiment és mostra de la col·laboració de l’empresa Vidauto Automoció SLU
amb les mesures que el consistori impulsa per incentivar l'aplicació de polítiques no
contaminants.
Atès que el nucli de La Pineda, àmbit territorial on es preveu desenvolupar l’acció policial
del vehicle ofert esdevé un territori idoni per al foment del vehicle elèctric, tant per la
singularitat geogràfica, amb distàncies petites i la necessitat d'optimitzar els recursos
energètics.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Governació, justificatiu de la idoneïtat de la cessió i
dels avantatges que pot representar per a l’Ajuntament la seva acceptació, i sobre la
valoració del possible gravamen que pugui suposar la cessió del bé a l’Ajuntament.
Atès l’informe jurídic en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a
l’acceptació de la cessió gratuïta proposada.
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Atès que de conformitat amb l’article 206.2 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, l’adquisició
de béns a títol lucratiu no està subjecta a cap restricció.
Vista la proposta de cessió del vehicle que s’ha de formalitzar administrativament
mitjançant document en el qual s’estableixin les condicions de la cessió i els drets i
obligacions de les parts.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la cessió gratuïta i temporal del vehicle elèctric marca Renault, model
Twizy, matrícula 7623-HLN, propietat de VIDAUTO AUTOMOCIÓ, SLU., amb l’objecte de
que, durant 4 mesos a partir de la signatura del document de cessió, el puguin utilitzar els
agents de la Policia Local en el servei de platges.
SEGON. Aprovar la despesa de l’assegurança a tot risc a càrrec de l’Ajuntament de Vilaseca mentre duri la cessió del vehicle, per import de 192,74 €, amb càrrec a la partida
2014.15.92000.22400 (AD 12403) del vigent pressupost municipal i el seu pagament a
VIDAUTO AUTOMOCIÓ, SLU.
TERCER. Aprovar la minuta del document administratiu de cessió entre a formalitzar
entre l’empresa VIDAUTO AUTOMOCIÓ SLU i l’Ajuntament de Vila-seca, que se
subscriurà per part de l’Ajuntament pel Regidor de Governació, i en el qual es descriuran
el bé cedit, la situació física i l’estat de conservació, les condicions de la cessió i els drets
i obligacions de les parts.
QUART. Notificar el present acord al propietari, per tal de formalitzar la cessió, a la
prefectura de la Policia Local, i a l’Interventor de Fons de l’Ajuntament.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE CONTROL
HIGIÈNIC I SANITARI APLICABLES A LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC, TEMPORADA
2014.
Atès que el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries
aplicables a les piscines d’ús públic, atribueix als ajuntaments la competència
d’autorització i control sanitari de les piscines d’ús públic instal·lades en el respectiu terme
municipal.
Atès que l’article 2 del citat decret defineix les piscines d’ús públic com totes aquelles de
titularitat pública, i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al
pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o quota d’accés.
Atès el Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris
tècnics i sanitaris de la qualitat de l'aigua i de l'aire de les piscines amb la finalitat de
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protegir la salut dels usuaris de possibles riscos físics, químics o microbiològics derivats
de l'ús de les mateixes, d'aplicació a qualsevol piscina d'ús públic instal·lada al territori
espanyol.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de març de 2006 va subscriure
un conveni marc amb el Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi que té
per objecte l’establiment de les directrius generals en base a les quals es desenvoluparà
la col·laboració entre les parts en matèria de protecció de la salut.
Atesa la proposta de col·laboració en matèria de control higiènic sanitari de les piscines
d’ús públic del municipi de Vila-seca tramesa el 9-5-14 pel Centre de Recursos per la
protecció de la Salut i el Medi, per a la temporada 2014, en la que s’hi descriu la
realització de les accions i avaluacions higièniques i sanitàries en les 20 instal·lacions que
s’hi especifiquen, pel preu total de quatre mil cent noranta-vuit euros, l’IVA exclòs.
Atès que l’art. 10 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, defineix els contractes de serveis com
aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una
activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra o subministrament, entre
els quals hi tenen cabuda els contractes d’assistència tècnica per a la realització d’estudis i
l’elaboració d’informes de caràcter tècnic a mida per a les administracions públiques.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis 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. 16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona del
TRLCSP 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.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Salut Pública, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació del servei d’assistència tècnica consistent en la realització
de les accions de control higiènica i sanitària previstes en el Decret 95/2000 i Decret
165/2001 i l’Ordenança municipal sobre les normes sanitàries aplicables a les piscines
d’ús públic, amb les modificacions introduïdes per RD 742/2013, de 27 de setembre ,per
a la temporada 2014.
SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis mitjançant el procediment del contracte
menor a l’empresa Centre de Recursos per la Protecció de la Salut i el Medi, (NIF P4300044-G), pel preu total de 5.079,58 €, l’ IVA inclòs.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament, amb càrrec
a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida 2014.15.92000.22706. (AD 12401) del
vigent pressupost municipal.
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QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i
efectes oportuns, i a la Intervenció de Fons Municipal.
5.5 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER EDEL 2010, SCP AMB J55523583, D’INICI DE
L’ACTIVITAT D’UN CANVI NO SUBSTANCIAL CONSISTENT EN L’AMPLIACIÓ DE
L’ACTIVITAT DE BAR A ROSTIDOR DE POLLASTRES A L’ADREÇA CR. JOAQUIM
SERRA, 2 BAIXOS 2 DE LA PINEDA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per EDEL 2010, SCP J55523583, d’inici de l’activitat d’un canvi no
substancial consistent en l’ampliació de l’activitat de bar a rostidor de pollastres a l’adreça
cr. Joaquim Serra, 2 baixos 2 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 110,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 638957), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 30/04/2014 REGISTRE D’ENTRADES NÚM.
2820 PER HARPREET SINGH AMB NIF. X4943410C, L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT
DEL BAR RESTAURANT DEL LOCAL 9 AL LOCAL 8-9 A L’ADREÇA AV. DE RAMON
D'OLZINA, 87-89 LOCAL 8 I 9 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.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per HARPREET SINGH NIF. X4943410C, d’inici de l’activitat
l’ampliació de l’activitt del bar restaurandel local 9 al local 8-9 a l’adreça av. de Ramon
d'Olzina, 87-89 local 8 i 9 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.108,00 €, 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 86 ocupants.

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

C) SOL·LICITUD EFECTUADA PER AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA EN QUÈ
DEMANA LLICÈNCIA PER A UN CANVI NO SUBSTANCIAL PER MILLORAR EL PROCÉS
DE COMPOSTATGE INCOPORANT TERRES DEL PROCÉS DE FILTRACIÓ D’OLIS
DESTINATS AL CONSUM HUMÀ COM ESMENA ENERGÈTICA A L'ADREÇA AUTOVIA
DE TARRAGONA A SALOU KM 3-5 -AP1- SORTIDA LA PINEDA.
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 Ponència
Comarcal d’Avaluació ambiental (PCAA) del Consell Comarcal, considera que millorar el
procés de compostatge incorporant terres derivades de la filtració d’olis, és un canvi no
substancial de la llicència de que es disposa, per la qual cosa la mateixa pot continuar
sense cap més tràmit.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials
efectua la següent proposta de resolució.
PRIMER.Concedir a AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, NIF. Q0801031F, llicència
per a un canvi no substancial per millorar el procés de compostatge incoporant terres del
procés de filtració d’olis destinats al consum humà com esmena energètica a l'adreça
Autovia de Tarragona a Salou km 3-5 -AP1- sortida la Pineda.
SEGON.Incorporar com un canvi no substancial a la llicència ambiental Exp.
TL20010050 de la planta de compostatge situada a l’autovia de Tarragona a Salou km 35 -ap1- sortida la Pineda del municipi de Vila-seca, la qual va es concedir la renovació de
la llicència ambiental per acord de la Junta de Govern Local en data 5/02/2014.
TERCER.establers.

L’activitat ha de sotmetre’s als controls periòdics reglamentàriament
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6è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN CURS DE MANIPULACIÓ
D’ALIMENTS, AIXI COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització de d’un
curs de manipulació d’aliments al segon trimestre, al Centre Municipal de Formació i
Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que al primer trimestre, la Junta de Govern Local va aprovar la realització d’un
primer curs de manipulació d’aliments.
Atès que els pressupostos sol·licitats a diferents entitats son encara vigents i, que la
presentada per l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L. per al
curs programat és la més econòmica, amb un import de 445 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 el preu públic que figura al peu del curs en la Guia de Formació per l’any 2014 que
s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article 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
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs de manipulació d’aliments, que s’adjudica a
l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L. per l’import proposat en
la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 445 euros per al pagament d’un curs de
manipulació d’aliments a l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula,
S.L. a càrrec de la partida 14.24100.22699 AD 11686 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE CARRETONER,
AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
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Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs de carretoner al segon trimestre, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic
Hospital”.
Atès que al primer trimestre, la Junta de Govern Local va aprovar la realització de tres
cursos de carretoner.
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
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
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un 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 AD
11688 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 dels següents assumptes:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I EL SUPORT – HELP DESK – ALS USUARIS DE
LA XARXA DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA I PROPOSTA DE REQUERIMENT.
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La Junta de Govern Local en data 12-3-2014 va aprovar l’expedient de contractació i el Plec
de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques i el Plec Tècnic per a l’adjudicació del
servei d’Administració de Sistemes i el Suport als usuaris (Help Desk) de la xarxa informàtica
de l’Ajuntament de Vila-seca (Exp. GOV. 8/2014), per un període de 24 mensualitats a partir
de la data de formalització de l’adjudicació, per procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació, en règim de tramitació ordinària. Així mateix es va autoritzar la despesa i la
convocatòria de licitació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del contracte
per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord amb el que
disposa el 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 que per part de l’empresa INFORDISA, SA, s’ha presentat 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
de Governació , la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa INFORDISA, SA el servei d’Administració de Sistemes i el
Suport als usuaris (Help Desk) de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Vila-seca d’acord
amb la proposta presentada, pel preu de 165.204,96 € (sense IVA), més 34.693,04 € en
concepte d’IVA que fan un total de 199.898,00 € (IVA inclòs), mitjançant procediment obert i
amb subjecció als plec de clàusules tècnic i administratiu aprovats, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2014.12.92000.21600.622 (D 13546).
SEGON.- Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva,
per un import de 8.260,25 €, d’acord amb l’article 95 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.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
VIGILÀNCIA DE LES PLATGES DEL MUNICIPI.
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La Junta de Govern Local en data 30/04/14 va aprovar l’expedient de contractació i el Plec
de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques i el Plec Tècnic per a l’adjudicació 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 (Exp. GOV. 254/2014), per procediment
negociat sense publicitat convocat en règim de tramitació urgent amb diversos criteris
d’adjudicació. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del contracte
per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord amb el que
disposa el 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 que per part de l’entitat CREU ROJA (NIF Q-2866001G) s’ha presentat la documentació
requerida en el termini concedit en l’acord de la Junta de Govern Local de 28-5-14, 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Salut Pública, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’entitat CREU ROJA (NIF Q-2866001G) el 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 (Exp. GOV. 254/2014), pel preu de 49.580,00 € (sense IVA),
més 10,411,08 € en concepte d’IVA que fan un total de 59.991,08 € (IVA inclòs), amb subjecció
als plec de clàusules tècnic i administratiu aprovats per la Junta de Govern Local de 30-4-14, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 2014.13.17900.21000 (D-13711).
SEGON.- Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva,
per un import de 2.479,00 €, d’acord amb l’article 95 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.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari,

L’alcalde,

Alfred Ventosa Carulla

Josep Poblet i Tous
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