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

DATA:
LLOC:
HORARI:

2 de juliol de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor mpal.
Excusa la seva absència :
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez

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 25 DE JUNY DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 25 de juny de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012030, 2012031 I 2012032.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 15, 25 i
27 de juny de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2012030,
2012021 i 2012032, per import de 253.072,16; 126.044,45 i 104.627,08 euros,
respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
DELS CARRERS HIPÒLIT LÀZARO, MONESTIR DE POBLET, MUNTANYALS I CAMÍ
DEL RACÓ.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 26 de març de 2012 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres en base a una pluralitat de
criteris de la contractació de les obres compreses en el projecte de millora de
l’enllumenat públic dels carrers Hipólit Lázaro, Monestir de Poblet, Muntanyals i camí del
Racó.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a una pluralitat de criteris de valoració d’acord
amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’Acta de la Mesa de Contractació de data 27 de juny de 2012 indicant que la proposta
més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la presentada per
l’empresa EMTE SERVICE, SAU. En compliment als tràmits procedimentals cal requerir a
l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació
requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i 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.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la
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presentada per l’empresa EMTE SERVICE, SAU, pel preu de 221.083,23 € (sense IVA)
39.794,98 € en concepte d’IVA que fan un total de 260.878,21 (IVA inclòs).

EMPRESA LICITANT

PUNTS S/15

PUNTS S/25

PUNTS S/40

TOTAL
PUNTS
MEMÒRIA
TÈCNICA

TOTAL
PUNTS
MILLORES

TOTAL
TOTAL
TOTAL
PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
sobre B
sobre C
sobre B+C

16
11
10
13
7
9
6
10
6
8
0
9
4
11
11
5

28,5
20
16,5
22
15,5
15
15
17
16,5
14
2
15,5
11,5
16
18,5
10,5

12,5
9
SECE,SA
6,5
ELECTROMECÀNICA SOLER
9
ETRABONAL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL 8,5
6
ELECNOR
9
IPV
7
SICE
10,5
UTE AGROVIAL & SATEM
6
PAMESA
2
EIFFAGE ENERGIA
6,5
Obras i hormigones blanco,sl
7,5
UTE MOIX & CITELUM
5
ELECTRICIDAD AMARO,SA
7,5
ISTEM
5,5
BOSIR, SA
EMTE SERVICE, SAU

PUNTS S/60

56,40
58,40
57,38
51,83
57,84
52,44
51,92
49,61
46,40
48,81
60,00
46,24
50,08
42,78
40,24
45,93

PUNTS S/100

84,90
78,40
73,88
73,83
73,34
67,44
66,92
66,61
62,90
62,81
62,00
61,74
61,58
58,78
58,74
56,43

SEGON.- Requerir a l’empresa EMTE SERVICE, SAU, perquè en el termini màxim de 10
dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti 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 que sigui
procedent, per un import de 11.054,16 € 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.
SEGON.- Advertir a l’empresa EMTE SERVICE, SAU que de no complir aquest
requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al
licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
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QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

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

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DEL
PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE L’APARCAMENT PÚBLIC DE 111 PLACES A VILASECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de març de 2012, d’adjudicació de les
obres compreses al projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per GARCIA RIERA, SL, en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres compreses al
projecte de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca realitzats per
GARCIA RIERA, SL, per un import de 6.055,97 € sense IVA, 1.090,08 € en concepte
d’IVA que un cop incorporat dona un total de 7.146,05 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.31200.62200
(OFRET 13845) del pressupost municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 11 CORRESPONENT A
LES OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES D’AIGUA, SANEJAMENT I
PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE VILA-SECA, SECTOR C2.
Vista la certificació de referència, corresponent a les obres de renovació i millora de les
xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, sector C2, i atesa
la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 11 de les obres de “Renovació i millora de
les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca, àmbit Sector
C2 de Vila-seca”, realitzades per l’empresa AGROVIAL, SA, per un import sense IVA de
84.154,36 €, i 15.147,78 € en concepte d’IVA que fa un total de 99.302,14 € IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.15100.61903 (OF13840) del pressupost municipal.
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C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES COMPLEMENTÀRIA
NÚM. 2 DE L’OBRA DE RENOVACIÓ I MILLORA DE LES XARXES D’AIGUA,
SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE VILA-SECA, SECTOR C2.
Vista la certificació de referència, corresponent a les obres complementàries de renovació
i millora de les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca,
sector C2, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta
de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres complementària núm. 2 de l’obra “Renovació i
millora de les xarxes d’aigua, sanejament i pavimentació del nucli antic de Vila-seca,
àmbit Sector C2 de Vila-seca”, realitzades per l’empresa AGROVIAL, SA, per un import
sense IVA de 10.497,67 € , i 1.889,58 € en concepte d’IVA que fa un total de 12.387,25 €
IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.15100.61903 (OF13841) del pressupost municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS SERVEIS AUXILIARS DE
CONSERGERIA D’INSTAL·LACIONS I SERVEIS MUNICIPALS.
El 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA. –
Opción A, Servicios Generales el contracte administratiu per a la prestació dels serveis de
vigilància i consergeria dels edificis, instalacions i equipaments municipals de
l’Ajuntament de Vila-seca, amb vigència fins el 31-12-2015 pròrrogues incloses.
La Clàusula Primera del plec regulador de la licitació preveu que durant la seva vigència
l’Ajuntament podrà modificar, incrementar o reduir el règim de la prestació per raons
inherents al funcionament dels equipaments.
Atesos els requeriments específics de l’activitat “Megaestiu” que ofereix l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament de Vila-seca a nens/es escolaritzats de P-3 a sisè, en horari de 9 a 15
hores durant el juliol i l'agost, que es porta a terme a l'escola Miramar a Vila-seca.
Atès que s’ha comunicat a l’empresa Opción A, Servicios Generales la necessitat de
cobrir les necessitats requerides pels serveis municipals, en els termes del contracte
principal.
Atès que l’art. 10 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 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 de consergeria d’edificis i installaions.
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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. 10,16, 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.

Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Grals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació dels serveis de consergeria següent:
1) Servei Consergeria Megaestiu Escola Miramar-La Canaleta.
Personal adscrit: 1 Auxiliar de Serveis.
Durada servei: Mes d’agost 2012. 22 dies laborables. De dilluns a divendres.
Horari: de 9 a 13 hores. Total 58 hores (Una vegada deduïdes 30 hores de deute
acumulades).
Cost del Servei: 664,10 € i 119,54 € d’Iva.
SEGON. Aprovar la despesa i adjudicar l’esmentada prestació, mitjançant el procediment
del contracte menor, a l’empresa a l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad,SA-Opción A,
Servicios Generales, SL (CIF B-63321251), pel preu total de 783,64 €, l’ IVA inclòs, amb
càrrec a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida 2012.14.33700.22606
(RC14791) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal, amb indicació expressa que les factures hauran de ser independents per cada
servei.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS D’ESTIU
DE VILA-SECA.
Atès que la Regidoria de Relacions Cíviques conjuntament amb les Juntes de les
Associacions Veïnals del Municipi, han acordat un programa d’activitats d’estiu a realitzar
en els diferents barris de Vila-seca, en substitució de les Festes de Barri que es venien
celebrant en anys anteriors.
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Atès que aquestes activitats es composen d’actuacions en els següents àmbits: festes
infantils, cinema a la fresca i propostes de ball, cadascuna amb el pressupost
corresponent.
Atesa l’informe de dades econòmiques i pressupostàries emès per la Intervenció
Municipal de Fons.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Cíviques, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la programació de les activitats d’estiu de Vila-seca, a realitzar en els
diferents barris de Vila-seca, durant l’estiu de 2012.
SEGON.- Aprovar una despesa corresponent a aquestes activitats per import de
15.587,- IVA inclòs), i a la infraestructura necessària per a portar a terme l’esmentada
activitat. Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida 2012. 14 92400 22609 R.C.núm.
13919 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a les Associacions de Veïns de Vila-seca i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
7.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS SERVEIS AUXILIARS DE
CONSERGERIA A L’ESCOLA MIRAMAR-LA CANALETA.
El 30-12-2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA. –
Opción A, Servicios Generales el contracte administratiu per a la prestació dels serveis de
vigilància i consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de
l’Ajuntament de Vila-seca, amb vigència fins el 31-12-2015 pròrrogues incloses.
La Clàusula Primera del plec regulador de la licitació preveu que durant la seva vigència
l’Ajuntament podrà modificar, incrementar o reduir el règim de la prestació per raons
inherents al funcionament dels equipaments.
Atesos els requeriments específics inherents a l’execució d’obres durant el mes de juliol a
l’escola La Canaleta.
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Atès que s’ha comunicat a l’empresa Opción A, Servicios Generales la necessitat de
cobrir les necessitats requerides pels serveis municipals, en els termes del contracte
principal.
Atès que l’art. 10 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 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 de consergeria d’edificis i instal·lacions.
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. 10,16, 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.

Vistos els anteriors antecedents, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Grals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació dels serveis de consergeria següent:
1) Servei Consergeria Escola Miramar-La Canaleta.
Personal adscrit: 1 Auxiliar de Serveis.
Durada servei: Mes de juliol 2012. 22 dies laborables. De dilluns a divendres.
Horari: de 15 a 19 hores. Total 88 hores.
Cost del Servei: 1.007,60 € i 181,37 € d’Iva.
SEGON. Aprovar la despesa i adjudicar l’esmentada prestació, mitjançant el procediment
del contracte menor, a l’empresa a l’empresa Phoenix Vigilancia y Seguridad SA- Opción A,
Servicios Generales, SL (CIF B-63321251), pel preu total de 1.188,97 €, l’ IVA inclòs, amb
càrrec a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida 2012.15.13000.22701 (RC
14787) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal, amb indicació expressa que les factures hauran de ser independents per cada
servei.
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 general,

L’alcalde president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2012.07.09 12:23:12 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

9

