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

DATA:
LLOC:
HORARI:

10 de setembre de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 hores

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

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 3 DE SETEMBRE DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 3 de setembre 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.

PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE LA SANCIÓ IMPOSADA.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. C. G. M., ( Registre d’entrada núm. 5276) de
fraccionament de pagament de la sanció imposada per Decret de l’Alcaldia en data 2 de
juliol de 2014, per denúncia efectuada per la Policia Local i que ascendeix a un total de
300 €.
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. C. G. M. el següent fraccionament en 6 mesos, del pagament
de la liquidació núm. 667.054 corresponent a la sanció per import de 300 € més el
interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:
VENCIMENT
• 15-09-2014
• 15-10-2014
•
15-11-2014
•
15-12-2014
•
15-01-2015
•
15-02-2015

IMPORT FRACCIONAT
50,14 €
51,13 €
52,14 €
53,13 €
54,14 €
55,13 €

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 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014074 I 2014075.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 1 de
setembre de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2014074 i
2014075, per import de 47.120,49 i 700,84 euros, respectivament.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA APORTACIÓ ECONÒMICA AL PATRONAT
MUNICIPAL DE TURISME.
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Atès el servei personalitzat de gestió directa del Patronat Municipal de Turisme de Vilaseca, com a organisme autònom local de naturalesa administrativa creat per al
desenvolupament i assoliment de finalitats de foment del turisme municipal.
Atès que el Patronat assenyalat es regeix pels seus estatuts, on en defecte de regulació
expressa s’estarà a la resta de legislació de caràcter local que li sigui aplicable.
Atès que entre els recursos econòmics que disposa el Patronat es troba, entre d’altres,
les aportacions que l’ajuntament de Vila-seca consigni anualment en el seu pressupost
ordinari.
Atès que en data 29 de novembre de 2013, es va acordar pel ple municipal aprovar el
pressupost general de l’any 2014 amb les seves bases d’execució que han de guiar i regir
el seu desenvolupament i gestió de l’exercici econòmic de l’any esmentat.
Atès que les aportacions ordinàries a realitzar entre l’Ajuntament i el Patronat Municipal
de Turisme resten excloses del concepte de subvenció i de contractació administrativa i
s’han de destinar a finançar l’activitat objecte de foment. Tanmateix, caldrà contemplar el
tractament pressupostari que requereix qualsevol despesa pública a càrrec dels
pressupostos aprovats.
Una vegada aprovat definitivament el pressupost del Patronat Municipal de Turisme per a
l’any 2014, el conjunt d’activitats de promoció i de suport al sector turístic van iniciar la
seva execució, amb una previsió de 220.000 euros.
Atès que d’acord amb la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, la taxa
turística a favor de l’ajuntament de Vila-seca que fins a la data li correspon, el qual ha
estat justificat tal com es posa de manifest en l’expedient corresponent.
Atenent la recaptació efectiva derivada del punt anterior, d’acord amb els apunts
comptables que s’acrediten i estan justificats en l’expedient.
Per tot això, i per tal de fer front al pagament del conjunt de despeses derivades de les
accions de foment i promoció turística, i vista la sol·licitud del Patronat Municipal de
Turisme, 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.- Abonar al Patronat Municipal de Turisme la quantitat de 220.000 euros, per tal
que pugui fer front al pagament del conjunt de despeses de promoció i suport al sector
turístic, previstes en el pressupost de l’exercici 2014, derivades de la recaptació de
l’impost sobre les estades en establiments turístics.
SEGON.- Notificar aquest acord al Patronat Municipal de Turisme.
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4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

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

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI SITUAT AL
CARRER GAUDÍ, NÚM. 10 DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE
LA FAÇANA DE L’EDIFICI.
Vista la sol·licitud de la comunitat de propietaris, de llicència municipal per a l’arranjament
de la façana de l’edifici situat al carrer Gaudí, 10 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al carrer Gaudí, 10 de
Vila-seca, la llicència municipal d’obres núm. 476/14 per l’arranjament de la façana de
l’edifici situat al carrer Gaudí, 10 mitjançant plataforma elevadora, 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.- S’haurà d’obtenir el vistiplau de la Policia Local en quant a l’emplaçament de la
plataforma i la tanca de seguretat.
7a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
8a.- Per l’ocultació de tot tipus de cablejat grapat per façana s’haurà de disposar d’una
motllura modular.
9a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona, per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B)
SOL·LICITUD D’ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU, DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A ESCOMESA PARTICULAR A LA PARCEL·LA 24 DEL POLÍGON 44
DE VILA-SECA
Vista la sol·licitud de referència, de llicència municipal per a l’escomesa particular a la
parcel·la 24 del polígon 44 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal en data 18 d’agost, en el que informa que el subministrament aeri
sol·licitat ho és per donar servei a un ús de la finca que no disposa d’autorització, i atesa
la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar la llicència sol·licitada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA
SLU per a una escomesa particular a la parcel·la 24 del polígon 44 del terme municipal
de Vila-seca, (sol. 486.103) atès que el motiu del subministrament és donar servei a un
ús de la finca que no disposa d’autorització municipal.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

A) SOL·LICITUD D’EMPRIUS VILA-SECA SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DEL RENTADOR DE VEHICLES SITUAT AL CARRER JOSEP CARNER DE
VILA-SECA
Vista la sol·licitud d’EMPRIUS VILA-SECA SL de llicència de primera ocupació del
rentador de vehicles situat al carrer Josep Carner de Vila-seca, així com l’informes
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emesos al respecte, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a EMPRIUS VILA-SECA SL la llicència municipal de primera
ocupació del rentador de vehicles situat al carrer Josep Carner de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 449189 de data 27.04.10 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

350,95 €

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

350,95 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0

B) SOL·LICITUD DE LEISURE PARK SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE L’ATRACCIÓ OVAL MÀGIC AL PARC AQUÀTIC AQUÒPOLIS
Vista la sol·licitud de LEISURE PARK SA de llicència de primera ocupació de l’atracció
Oval Màgic del Parc Aquàtic Aquòpolis situat al passeig Pau Casals, 65 de la Pineda, així
com l’informes emesos al respecte, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a LEISURE PARK SA la llicència municipal de primera ocupació de
l’atracció Oval Màgic del Parc Aquàtic Aquòpolis situat al passeig Pau Casals, 65 de la
Pineda.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 667076 de data 14.07.14 i que es la
següent:
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Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

380,09 €

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

380,09 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0

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

A) SOL·LICITUD D’EMPRIUS VILA-SECA SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN RENTADOR DE VEHICLES AL CARRER
JOSEP CARNER DE VILA-SECA
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa
la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a EMPRIUS VILA-SECA SL el retorn de la fiança dipositada per la
instal·lació d’un rentador de vehicles al carrer Josep Carner de Vila-seca, per import de
701,90 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI TECAVI I DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL CANVI DE BARANES DE L’EDIFICI
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 la Comunitat de Propietaris de l’edifici Tecavi I el retorn de la fiança
dipositada pel canvi de baranes de l’edifici, situat al Passeig Pau Casals, 81-83, per
import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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C) SOL·LICITUD DEL SR. R. G. M., EN REP. DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER TENOR JOSEP FORASTÉ, 4 DE DEVOLUCIÓ DE
LA FIANÇA DIPOSITADA PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa
la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. R. G. M., en repres. de la Comunitat de Propietaris de l’edifici
situat al carrer Tenor Josep Forasté, 4 el retorn de la fiança dipositada per l’arranjament
de la façana, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD D’EMTE SERVICE SAU DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS CARRERS D’HIPÒLITO LÀZARO,
MONESTIR DE POBLET, MUNTANYALS I CAMÍ DEL RACÓ.
Vista la sol·licitud de referència, així com l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis
Públics en data 5 d’agost de 2014 en el que s’indica que segons informe emès per
l’empresa concessionària de manteniment i conservació de l’enllumenat públic s’ha
comprovat que totes les deficiències posteriors a la finalització de l’obra han estat
reparades i esmenades, 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 EMTE SERVICE SAU el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’enllumenat públic dels carrers d’Hipolito Lazaro, Monestir de Poblet, Muntanyals i Camí
del Racó, per import de 11.054,16 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

E) SOL·LICITUD D’INSAGRA UNO SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HOTEL AL POLÍGON B DE LA UA-PI-1.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes obrants 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 INSAGRA UNO SL el retorn de la fiança dipositada per les obres de
construcció d’un hotel al polígon B de la UA-PI-1, per import de 73.089,76 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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4.4 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A SCHWARTZ-HAUTMONT
CONSTRUCCIONES METALICAS SA PER ORDENAR LA NETEJA DE LA PARCEL·LA
F-29 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la
parcel·la F-29 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per
la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució incoat a SCHARTZ-HAUTMONT
CONSTRUCCIONES METALICAS SA per ordenar la neteja de la parcel·la F-29 del
Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, per haver procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
PER ORDENAR LA NETEJA DEL SOLAR I LA REPOSICIÓ DEL PANY DE LA PORTA
D’ENTRADA AL CARRER ISAAC ALBENIZ, 25
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja del solar i a
la col·locació d’un cadenat a la porta d’accés a la finca situada al carrer Isaac Albeniz, 25,
i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució incoat a Telefonica de España SAU, per
ordenar la neteja del solar i el tancament de la porta d’accés a la finca situada al carrer
Isaac Albeniz, 25, per haver procedit al seu compliment.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA SRA. L. I. S. PER ORDENAR LA
NETEJA DE LES PARCEL·LES 2F-8, 2F-9 I 2F-10 DEL POLÍGON INDUSTRIAL L’ALBA

Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de les
parcel·les 2F-8, 2F-9 i 2F-10 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució incoat a la Sra. L. I. S. per ordenar la
neteja de les parcel·les 2F-8, 2F-9 i 2F-10 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca per haver
procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

D) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A MARINO LOPEZ XXI SL PER
ORDENAR LA NETEJA DE LES PARCEL·LES ZR-4 I ZR-6 DEL PP-VI-1
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de les
parcel·les ZR-4 i ZR-6 del PP-VI-1, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució incoat a MARINO LOPEZ XXI SL, per
ordenar la neteja de les parcel·les ZR-4 i ZR-6 del PP-VI-1, per haver procedit a la seva
neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

E) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A BBVA SA PER ORDENAR LA
NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL CARRER CLAVELLS, 13 DE LA PLANA
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja del solar
situat al carrer Clavells, 13 de La Plana, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució incoat a BBVA SA, per ordenar la neteja
del solar situat al carrer Clavells, 13 de la Plana, per haver-se procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS EN RELACIÓ AL RETORN DEL CÀNON
SOBRE LA DISPOSICIÓ DEL REBUIG DELS RESIDUS MUNICIPALS DE 2013.
Vist l’actual marc normatiu aprovat amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de
les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus, que estableix el desplegament d’una fiscalitat sobre la gestió dels residus,
destinada a consolidar el model de gestió de residus que es proposa en el Programa de
Gestió de Residus Municipals (PROGREMIC) aprovat per Decret 87/2010, de 29 de juny.
Atès que la Llei de finançament d’infraestructures va ampliar l’objecte de regulació del
cànon, fent-lo extensiu a les operacions d’incineració de residus municipals i la deposició
controlada dels residus de la construcció.
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D’acord amb la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, es fixa el tipus de gravamen de 7,40 euros per tona de
rebuig de residus municipals que s’incinera.
La Llei del finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre
la disposició del rebuig dels residus disposa el següent:
1. Són subjectes passius dels cànons en concepte de contribuents, els ens locals
titulars del servei de gestió de residus municipals.
2. Els ens locals ingressaran l’import dels cànons corresponents a les tones lliurades
a plantes de disposició o incineració de la fracció resta, conjuntament amb l’import
corresponent a la tarifa d’entrada a l’esmentada planta. Correspon al titular de la
planta de gestió de la fracció resta (incineració o deposició), l’autoliquidació a
l’Agència de Residus de Catalunya.
3. La recaptació dels cànons es destina al Fons de Gestió de Residus, creat per la
Llei 6/1993, i adscrit a l’Agència de Residus de Catalunya.
5. Els beneficiaris d’aquest Fons de Gestió de Residus són els ens locals municipals i
supramunicipals, les altres entitats competents i els consorcis constituïts per a la
prestació de serveis i per a dur a terme inversions destinades a la gestió de residus
municipals.
6. La distribució del retorn dels cànons, mitjançant Fons de Gestió, es realitzarà
directament als ens locals i els conceptes de retorn són, entre d’altres: la recollida
selectiva i el tractament de la matèria orgànica, el tractament de la fracció vegetal, la
recollida selectiva de paper/cartró, la gestió dels residus especials en petites
quantitats a la deixalleria, l’autocompostge, etc.
L’Ajuntament de Vila-seca, en data 12 de març de 2014, ha presentat telemàticament
(plataforma EACAT) a l’Agència de Residus de Catalunya, la sol·licitud de retorn
corresponent a l’any 2013.
En data 25 de juliol de 2014, ha estat notificada a l’Ajuntament de Vila-seca la Resolució
del director de l’Agència de Residus de Catalunya, en la què s’ordena el pagament a
l’Ajuntament de Vila-seca de la totalitat del retorn del cànon sol·licitat i que ascendeix
137.236,70€. Així mateix, es comunica que en el moment que es faci efectiu el pagament
per part de l’Agència de Residus de Catalunya, l’import que es transferirà a l’Ajuntament
de Vila-seca serà el que resulti de descomptar a l’import total (137.236,70€), el sumatori
de les bestretes abonades a compte durant l’any 2013, i que ascendeixen a 111.004,00€,
resultant per tant, un import net a ingressar de 26.232,70€.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Acceptar la Resolució del director de l’Agència de Residus de Catalunya en la
què el retorn del cànon de l’any 2013 queda fixat en 137.236,70€ a favor de l’Ajuntament
de Vila-seca i que, després de descomptar l’import total de les bestretes rebudes l’any
2013 a favor de l’Ajuntament, resulta un import net a ingressar de 26.232,70€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRORROGAR EL TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIC CAP DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant acord de data 30 de desembre de 2013, la Junta de Govern local, va
adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL les obres de rehabilitació
de l’edifici de l’antic CAP de Vila-seca, per import de 348.070,31 € sense IVA, i 73.094,77
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 421.165,08 € (IVA inclòs), mitjançant
procediment obert amb una pluralitat de criteris de valoració, corresponent a l’expedient
núm. 748/13.
Vista la clàusula quarta del contracte administratiu, que estableix un termini d’execució de
les obres objecte del contracte de sis mesos comptats des del dia següent al de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig, que es va efectuar el dia 10 de febrer
de 2014, de manera que finalitzava el 10 d’agost de 2014, i en data 22 de juliol de 2014
(RE 4799) l’empresa adjudicatària va presentar escrit en què exposava els motius tècnics
pels quals sol·licita la pròrroga del contracte: endarreriment en el subministrament de les
màquines de climatització que ha suposat un important retard en les obres ja que no
s’han pogut iniciar els treballs d’acabats en els cel rasos interiors.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 31 de juliol de 2014, confirmant que
durant l’execució de les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic CAP de Vila-seca,
s’han produït imprevistos respecte els processos constructius derivats dels malmesos
acabats de l’obra realitzada en el seu dia i que han provocat modificacions substancials
sense increment del pressupost per causes no imputables al contractista, per la qual cosa
emet informe favorable a prorrogar el contracte fins el proper 19 de setembre de 2014.
Atès que l’article 213 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, preveu que, si el retard
en l’execució de les obres es produeix per motius no imputables al contractista i aquest
ofereix complir els seus compromisos donant-li pròrroga del temps que se li havia
assenyalat, l’Administració ha de concedir un termini que ha de ser almenys igual al
temps perdut, si no és que el contractista en demana un altre d’inferior.
Atès que s’ha donat compliment als tràmits que integren el procediment per a la pròrroga
dels contractes que es troben recollits l’article 213 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,

12

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:
ÚNIC.- Aprovar la pròrroga del contracte administratiu subscrit amb l'empresa
CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL, de les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic
CAP de Vila-seca, corresponent a l’expedient núm. 748/13, per un període de 40 dies a
comptar del dia 10 d’agost de 2014 de manera que les obres han de finalitzar abans del
dia 20 de setembre de 2014, i no donarà dret a cap tipus d’indemnització de conformitat
amb els informes tècnics que consten en l'expedient administratiu tramitat a aquest
efecte.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA D’ARBRES D’UNS TRAMS DEL
CARRER D’ENRIC MORERA.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 27 d’agost de 2014, va aprovar la
Memòria valorada per a les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres al carrer
Enric Morera, entre els carrers d’Alfredo Kraus i d’Emili Vendrell i entre el carrer de Pep
Ventura i d’Amadeu Vives. El pressupost de la Memòria valorada és de 77.329,72 €
pressupost net i 16.239,24 € en concepte d’IVA que fan un total de 93.568,96 € (IVA
inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 1 de setembre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la
Memòria valorada per a les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres al carrer
Enric Morera, entre els carrers d’Alfredo Kraus i d’Emili Vendrell i entre el carrer de Pep
Ventura i d’Amadeu Vives.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 1 de
setembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, 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.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, a càrrec de la partida
2014.13.15500.61904 (A-21499).
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 el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria valorada per a les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres al
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carrer Enric Morera, entre els carrers d’Alfredo Kraus i d’Emili Vendrell i entre el carrer de
Pep Ventura i d’Amadeu Vives.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 77.329,72
€ pressupost net i 16.239,24 € en concepte d’IVA que fan un total de 93.568,96 € (IVA
inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
PER A LA COL·LOCACIÓ DE JOCS DE SALUT, JOCS INFANTILS I IL·LUMINACIÓ
AL PARC DELS ARAGALLS.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 27 d’agost de 2014, va aprovar la
Memòria valorada per a la col·locació de jocs de salut, jocs infantil i il·luminació al parc
dels Aragalls. El pressupost de la Memòria valorada és de 99.167,86 € pressupost net i
20.825,25 € en concepte d’IVA que fan un total de 119.993,11 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 1 de setembre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la
Memòria valorada per a la col·locació de jocs de salut, jocs infantils i il·luminació al Parc
dels Aragalls.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 1 de
setembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, 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.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, a càrrec de la partida
2014.13.17100.61901 (A-21506).
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria valorada per a la col·locació de jocs de salut, jocs infantils i il·luminació al
Parc dels Aragalls.
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SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 99.167,86
€ pressupost net i 20.825,25 € en concepte d’IVA que fan un total de 119.993,11 € (IVA
inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA D’ARBRES D’UN TRAM DEL
CARRER PEP VENTURA.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 27 d’agost de 2014, va aprovar la
Memòria valorada per a les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres al carrer
Pep Ventura, entre els carrers d’Alfredo Kraus i d’Emili Vendrell. El pressupost de la
Memòria valorada és de 77.546,27 € pressupost net i 16.284,72 € en concepte d’IVA que
fan un total de 93.830,99 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 1 de setembre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la
Memòria valorada per a les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres al carrer
Pep Ventura entre els carrers d’Alfredo Kraus i d’Emili Vendrell.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 1 de
setembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, 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.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, a càrrec de la partida
2014.13.15500.61904 (A-21498).
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria valorada per a les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres al
carrer Pep Ventura entre els carrers d’Alfredo Kraus i d’Emili Vendrell.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 77.546,27
€ pressupost net i 16.284,72 € en concepte d’IVA que fan un total de 93.830,99 € (IVA
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inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.

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

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA
CORRESPONENT A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LES
PLATGES DEL MUNICIPI.

La Junta de Govern Local en data 30/04/14 va aprovar l’expedient de contractació 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 amb
càrrec a la partida 2014.13.17900. 21000 PGCP 622) del pressupost i la convocatòria de
licitació.
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 11 de juny de 2014,
es va adjudicar definitivament l’esmentat contracte a CREU ROJA (NIF Q-2866001G) 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).
Atès que per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu
l’adjudicatària va constituir garantia definitiva de 2.479,00 € de conformitat amb la carta
de pagament número d’operació 201400013487, de data 6 de juny de 2014, en metàl·lic
efectiu davant la Tresoreria Municipal.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i que ha finalitzat el període de
garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a l’adjudicatari.
Vist l’escrit presentat el 22 d’agost de 2014 per l’entitat Creu Roja Vila-seca, demanant la
devolució de la garantia definitiva constituïda en l’adjudicació del procediment esmentat.
Vista la diligència d’Intervenció DI-207-14, favorable a la devolució esmentada.
Atès que la Disp. Transitòria primera del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix que els
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expedients adjudicats amb anterioritat a la seva entrada en vigor es regiran en quan als
seus efectes, compliment i extinció per la normativa anterior
Atès el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en
relació amb el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, respecte a la devolució i cancel·lació de garanties.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix :
PRIMER. Liquidar el contracte i retornar a l’entitat CREU ROJA VILA-SECA la garantia
definitiva de 2.479,00 euros que va dipositar en data 6-6-2014, per a respondre del les
obligacions derivades del contracte per a la prestació del servei de prevenció d’accidents,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi Exp. GOV. 254/2014.
SEGON. Notificar el present acord a CREU ROJA VILA-SECA Infordisa, SA i a la
Intervenció Municipal.

5.2 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.

- COMUNICACIÓ EFECTUADA PER J. A. B., D’INICI DE L’ACTIVITAT D'UNA CLINICA
DENTAL A L’ADREÇA AV. DE RAMON D’OLZINA, 19 DE VILA-SECA.
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 J. A. B. NIF. 39715122B, d’inici de l’activitat d'una clinica
dentral a l’adreça Av. de Ramon d’olzina, 19 de vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 483.75 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 639325), 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.
6è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÌTIQUES
D’IGUALTAT.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR, CURS 2014-2015 I 2015-2016.
Vista la tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport escolar des
dels nuclis de la Plana i de la Pineda a l’Institut Ramon Barbat i Miracle i a l’Institut Vilaseca, per al curs escolar 2014-2015,2015-2016 i amb possibilitat de prorroga 2016-2017
iniciat per acord de la Junta de Govern Local del dia 14 de maig de 2014.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte pel procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
amb el que disposa el RDL 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 que regulen aquesta
contractació.
Vista l’acta de la mesa de contractació, vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 09
de juliol de 2014 i vist que per part de l’empresa TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA
PLANA, SL, s’ha presentat la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord
amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA, SL, el
contracte del servei de transport escolar dels nuclis de la Plana i de la Pineda als dos
instituts de Vila-seca per al curs escolar 2014-2015,2015-2016 amb possibilitat de
pròrroga per igual període, 2016-2017 per l’ import de 161.692,50 més 16.169,25 euros,
en concepte d’IVA, la qual cosa fa un total de 177.861,75 euros corresponent al període
del contracte.
Aquest import es facturarà mensualment a raó de 5389,75 euros sense IVA durant un
termini de 10 mesos per cada any . L’ import de les anualitats quedarà de la forma
següent.
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SEGON.- Aprovar la despesa de 23714,90 euros iva inclòs a càrrec de la partida
2014.14.32100.22300 amb número d’operació (D 201400021494) del vigent pressupost
municipal pel que fa a la resta del imports la seva aprovació quedar condicionada a
l’aprovació definitiva del pressupost de cada exercici.
TERCER.- Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent de pagament de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’haver constituït la garantia
definitiva per import de 8.084,63 euros, i d’haver aportat la documentació indicada en la
clàusula divuitena referida a les assegurances.
QUART.- Requerir l’empresa TERESA Y JOSE PLANA EMPRESA PLANA, SL, 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.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui aquest acord en el perfil del contractant.
SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la formalització del contracte.
SETÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la Intervenció Municipal, i a la
direcció de l’Institut Ramon Barbat i Miracle i de l’Institut Vila-seca.
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, DELS PLECS DE CLAÙSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PER A LA
PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL FUNCIONARI INTEGRAT
DE L’AJUNTAMENT.
El Reial decret 480/1993, de 2 d’abril (RD 480/1993) va integrar a partir de l’1 d’abril de
1993 en el Règim General de la Seguretat Social el personal actiu i passiu que, a data 31
de març de 1993, pertanyia al Règim Especial de la Seguretat Social del personal
funcionari de l’Administració local.
Per acord plenari de l’Ajuntament de Vila-seca, de 30 d’abril de 1993 la Corporació va
acordar que l’assistència sanitària del personal funcionari integrat se seguís prestant
mitjançant concert amb entitats privades, per la qual cosa aquest col·lectiu i els seus
beneficiaris han rebut aquesta prestació per companyies privades, amb la mateixa
extensió i intensitat prevista en el Règim General de la Seguretat Social, en compliment
del que preveu el RD 480/1993.
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Atès que les condicions de la pòlissa actual per als funcionaris integrats, en quant a la
prestació de l’assistència sanitària obligatòria, es considera millorable en quant a
prestacions, doncs el mercat ha evolucionat i ofereix possibilitats més avantatjoses.
Ateses les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació
harmonitzada) es considera que el procediment més adequat el procediment obert, en
règim de tramitació ordinària.
Vistos el Ple de Clàusules Jurídiques Econòmiques i Administratives, el Plec Tècnic
redactats per a aquesta adjudicació, i els informes justificatiu sobre la procedència i jurídic
emesos al respecte.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del regidor de Serveis Generals i seguretat
Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació d’una pòlissa
d’assegurança per a la prestació d’assistència sanitària al personal funcionari integrat de
l’Ajuntament de Vila-seca, anys 2015 i 2016, per procediment obert, en règim de tramitació
ordinària.
SEGON. Aprovar la quantia de 122.496,00 €, exempts d’IVA, en concepte de despesa
màxima que pot representar la contractació d’aquest servei durant tot el període de
vigència previst; d'acord amb el que estableix l'art. 174 del Text Refós de la LRHL aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. D’acord amb el següent desglossament:
-

Anualitat 2015: 61.248,00 €

-

Anualitat 2016: 61.248,00 €

Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en el
pressupost del proper exercici, crèdit suficient per assumir les depeses corresponents.
TERCER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació d’aquest servei, en règim de tramitació ordinària.
QUART. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la publicació
de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de participació en
el BOPT i en Perfil de contractant en el termini de 26 dies naturals des de l’anunci de
licitació en el Perfil del Contractant.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
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7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE CASA DELS OBRERS.
Atès que per acord de Junta de Govern de data 27 d’agost de 2014 es va aprovar l’oferta
presentada, en el procediment obert amb pluralitat de criteris per a l’adjudicació del
contracte per a la prestació del servei de gestió i dinamització de l’Espai Jove Casa dels
Obrers per dues anualitats per l’Ajuntament de Vila-seca, d’acord amb la qual va obtenir
la millor puntuació l’empresa FUNDACIÓ EN XARXA pel preu de 117.330,- € (exempt
d’IVA) essent l’import d’ una anualitat 39.110,- € (per l’exercici de 2014 són 12.444,09 €
des del 15 de setembre al 31 de desembre de 2014 (exempt d’IVA).
S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de
contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
Atès que l’empresa requerida va constituir en data 01 de setembre de 2014 la garantia
definitiva i ha aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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 Pùblic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el procediment obert amb pluralitat de criteris, de conformitat amb l’establert pels articles
157 i 158 Reial Decret Legislatiu 3/2011
Vist l’informe 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 33700 22606 A16208
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de gestió i dinamització de
l’Espai Jove Casa dels Obrers de l’Ajuntament de Vila-seca, per dues anualitats amb
pròrroga, si escau, a l’empresa Fundació En Xarxa per un import de 117.330,- € (exempt
d’IVA) essent l’import d’ una anualitat 39.110,- € (per l’exercici de 2014 són 12.444,09 €
des del 15 de setembre al 31 de desembre de 2014 (exempt d’IVA), amb subjecció al plec
de clàusules administratives i tècniques aprovat i al contingut de la seva proposta, a
càrrec de la partida 14 33700 22606 (D 21566) del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Requerir a l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
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TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde perquè procedeixi a la signatura del corresponent
contracte administratiu.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i a la Intervenció Municipal de
Fons.
CINQUÈ.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

Adolf Barceló Barceló

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde

Josep Poblet i Tous
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