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

DATA:
LLOC:
HORARI:

3 de setembre de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,20 hores

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 27 D’AGOST DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 27 d’agost 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 DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

Vista la sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES JAOMA SL, on demana l’anul·lació
de la taxa d’escombraries corresponent als habitatges situats al carrer Comte de Sicart núm.
23, 1r 1a i 2n 1a, per no reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, dels habitatges
situats al carrer Comte de Sicart núm. 23, 1r 1a i 2n 1a, propietat de CONSTRUCCIONES
JAOMA SL per no reunir condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

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. F. M. P., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer Verge de la Pineda núm. 42, per
no reunir condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat al carrer Verge de la Pineda núm. 42, propietat del Sr. F. M. P. per no reunir
condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. F. M. P., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al carrer Sant Pere núm. 18, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2014, de l’habitatge
situat al carrer Sant Pere núm. 18, propietat del Sr. F. M. P. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014067, 2014068, 2014070, 2014071,
2014072 I 2014073.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 20, 25 i
26 d’agost de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2014067,
2014068, 2014070, 2014071, 2014072 i 2014073, per import de 9.745,41; 122.736,29;
298.460,93; 290.068,47; 4.809,37 i 76.266,50 euros, respectivament.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR L’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS, SENSE
MONITORS, PELS CENTRES OBERTS DE LA PINEDA I LA PLANA.

Atès que l'Aula d'Adults del Centre Cívic i Cultural de la Pineda i L'Aula d'Adults del
Centre Cívic i Cultural de la Plana, posen a l'abast de la població diferents cursos de
formació per adults, dels quals es destaquen la realització de cursos d’Informàtica.
Atès que la necessitat d’adquisició de nou maquinari respon i s’ajusta a criteris de
renovació de l’equipament existent, en desús tecnològic, i a la necessitat efectuar la
renovació del maquinari existent, atès que els nous programaris no són suportats pels
ordinadors actuals i l’ús d’aquests ordinadors són destinats exclusivament al públic i per a
cursos de formació, per tant no han d’estar connectats al sistema de xarxa informàtica de
l’ajuntament.
Atès que per a oferir aquest cursos es considera imprescindible efectuar l’adquisició d’11
ordinadors sense monitors 6 pel Centre Cívic de la Pineda i 5 pel Centre Cívic de la
Plana.
Atès que amb aquesta finalitat s’han demanat pressupostos a proveïdors habituals de
l’Ajuntament: ALSYS, ICOT, SA, i INFORDISA, SA, essent la que resulta ser la millor
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l’oferta econòmica i amb la millor configuració dels equips la formulada per INFORDISA,
SA, la qual ofereix el subministrament complet pel preu de 3.853,79 IVA inclòs.
Atès que el contracte definit té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb allò
que disposen els articles 9, 19.1 a) i 290 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 (en
endavant, TRLCSP) i es qualifica de subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministres es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, 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.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la d’Hisenda i Promoció
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a INFORDISA, SA (NIF A43094440) l’adquisició d’11 ordinadors sense
monitors, 6 pel Centre Cívic de la Pineda i 5 pel Centre Cívic de la Plana, mitjançant el
procediment del contracte menor, pel preu total, de 3.853,79 IVA inclòs.
SEGON. Autoritzar la despesa de 3.853,79 euros (Iva inclòs), amb càrrec a partida
2014.12.9200.62600-AD20343 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
MILLORA DE LA CRUILLA DELS CARRERS VICTÒRIA DELS ÀNGELS I PEP
VENTURA DE LA PINEDA.
En el transcurs dels darrers mesos l’àmbit comprès entre els carrers Victòria dels Àngels i
Pep Ventura de La Pineda s’ha vis molt afectada per les obre de construcció de la nova
estació de bombament del sanejament de La Pineda, que juntament amb l’envelliment del
paviment existent, es proposa la seva millora i condicionament.
El solar comprès entre els carrers de Victòria dels Àngels, Plàcido Domingo i Pep
Ventura, a causa de la seva topografia, presentada una cota de rasant més baixa que els
carrers del seu voltant. Per aquest motiu, quan plou, s’acumula l’aigua i s’estanca durant
bastants dies després de cada episodi de pluja.
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Per tal d’evitar aquesta problemàtica, es proposa la instal·lació d’un embornal i d’una
escomesa nova equipada amb una vàlvula composta, per tal de facilitar el drenatge del
solar.
Atès el pressupost presentat per l’empresa SOREA SA, per les obres de millora de la
cruïlla dels carrers Victòria dels Àngels i Pep Ventura de La Pineda, per import de
20.248,81 €, sense IVA 4.252,25 € en concepte d’IVA, que fan un total del 24.501,06 €
considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap de l’àrea dels serveis
públics i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15100.61900 AD-20396 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Secretari General 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 dels 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 Sorea SA, el contracte menor d’obres de millora de la
cruïlla dels carrers Victòria dels Àngels i Pep Ventura de La Pineda per import de 20.248,81
€ sense IVA i 4.252,25 € en concepte d’IVA, que fan un total de 24.501,06 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 24.501,06 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15100.61900 AD-20396 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Sorea SA, al Departament d’Urbanisme
i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ARRANJAMENT DEL REVESTIMENT DE LA MITGERA DEL CARRER
MONTEROLS, 5 DEL PORTAL DE RIUDOMS.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 19 d’agost de 2014, indicant que
sol·licitat pressupost a l’empresa CYRA SALOU, SA per executar les obres de
revestiment de la mitgera del carrer Monterols, 5 del Portal de Riudoms, aquesta presenta
un pressupost de 890,00 € sense IVA i 186,90 € en concepte d’IVA, que fan un total de
1.076,90 € (IVA inclòs), considerant-se correcte.
Vist l’informe emès pel departament d’intervenció mitjançant el que s’acredita l’existència
de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15500.21000 AD-20286 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
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pels arts. 111 i 138,3 del Reial Decret Legislatiu de Contractes del Sector Públic, que
només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa,
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient i el pressupost de les obres, 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 CYRA SALOU, SA el contracte menor d’obres per
executar els treballs de revestiment de la mitgera del carrer Monterols, 5 del Portal de
Riudoms, de conformitat amb l’oferta presentada, per import de 890,00 € sense IVA i
186,90 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.076,90 €.
SEGON. Aprovar la despesa per import de 1.076,90 € (IVA inclòs), a càrrec a la partida
2014.13.15500.21000 AD-20286 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa CYRA SALOU, SA, als serveis tècnics
municipals i al departament d’intervenció.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT,
ESTACIONS DE BOMBAMENT, FONTS PÚBLIQUES I ORNAMENTALS DE VILASECA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 14 de maig de 2014 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada en base a una pluralitat de criteris de valoració, del servei de
manteniment i conservació de les xarxes de sanejament, estacions de bombament, fonts
públiques i ornamentals de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte 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 Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació.
Vist l’Acta de la Mesa de Contractació de data 22 d’agost de 2014 indicant que la proposta
més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la presentada per
l’empresa UTE AQUAMBIENTE & ACSA. En compliment als tràmits procedimentals cal
requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i
vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la
presentada per l’empresa UTE AQUAMBIENTE & ACSA pel preu anual de 225.000,00 €
(sense IVA) i una durada de 4 anys + 2 anys prorrogables.

PUNTUACIÓ FINAL s/100 punts
LICITADORS

MEMORIA,
MILLORES
s/45 p

OFERTA ECONOMICA
Mant. anual Preus relac.
s/40 p
s/15 p

PUNTS

s/100 p

1 UTE AQUAMBIENTE & ACSA.

35,00

37,75

15,00

87,75

2 LIMSA

25,50

40,00

11,78

77,28

SEGON.- Requerir a l’empresa UTE AQUAMBIENTE & ACSA perquè en el termini màxim
de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la
documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb
la clàusula vint-i-sisena del plec de clàusules administratives particulars, així com la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les serves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia definitiva per un
import de 45.000 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa UTE AQUAMBIENTE & ACSA 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.
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.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.

A) COMUNICACIÓ DE D. B. D’INICI DE L’ACTIVITAT D'UN RESTAURANT A
L’ADREÇA PS. DE PAU CASALS 133 LOCAL F DE LA PINEDA.
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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:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per D. B. NIF. X8904162B, d’inici de l’activitat d'un restaurant a
l’adreça Ps. De Pau Casals 133 local F de La Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.523,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 639312), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 39 ocupants.

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

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER ACOIRIS, SCP D’INICI DE L’ACTIVITAT D'UN
BAR CANTINA INSTITUT RAMON BARBAR I MIRACLE A L’ADREÇA AV. DE
L’ALCALDE PERE MOLAS, 30 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 vista 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 ACOIRIS, SCPNIF. J55617799, d’inici de l’activitat d'un bar
cantina institut Ramon Barbat i Miracle a l’adreça Av. de l’Alcalde Pere Molas, 30 de Vilaseca.
SEGON.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

C) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER H. S. , DEL CANVI DE TITULAR I UN CANVI NO
SUBSTANCIAL PER L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT DE BAR A BAR RESTAURANT,
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ANTERIOR TITULAR J. P. V., A L’ADREÇA PS. DE PAU CASALS, 114 LOCAL 1 EDF.
INDASOL DE LA PINEDA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
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 H. S. NIF. X7006463L, del canvi de titular i un canvi no
substancial per l’ampliació de l’activitat de bar a bar restaurant, anterior titular Jai Pal
Verma.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 795,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 667139), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 9 ocupants.

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

D)
COMUNICACIÓ EFECTUADA PER DELGUIRAMO GROUP, SL, D’INICI DE
L’ACTIVITAT D'UN BAR AMB FLECA A L’ADREÇA PS. DE PAU CASALS 75 DE LA
PINEDA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
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 DELGUIRAMO GROUP, SL NIF. B55630800, d’inici de l’activitat
d'un bar amb fleca a l’adreça Ps. De Pau Casals 75 de La Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1408,50 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 667026), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
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TERCER.-

Aforament màxim permès es de 49 ocupants.

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

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I
ENERGIA SOLAR DE L’ESCOLA LA CANALETA DE VILA-SECA.
Es fa necessària la contractació del servei de manteniment anual de les instal·lacions de
climatització i energia solar de l’escola La Canaleta, de Vila-seca. Aquest contracte serà
d’aplicable per l’any 2014
Es proposa que es facturi trimestralment, en el moment de realitzar les revisions
programades, per import de 4.536,00 € sense IVA i 952,36 € en concepte d’IVA que fan
un total de 5.488,56 €.
Vist el pressupost presentat per Mercadomotika SL, pel servei de manteniment preventiu
anual de les instal·lacions de climatització i energia solar de l’escola La Canaleta, de Vilaseca, per import de 4.536,00 € sense IVA i 952,36 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 5.488,56 € (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 13.32100.21200
AD21228, del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials
i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per a
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a Mercadomotika SL, el contracte menor de servei de manteniment
preventiu anual de les instal·lacions de climatització i energia solar de l’escola la
Canaleta, de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 4.536,00 € sense IVA i
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952,36 € en concepte d’IVA que fan un total de 5.488,56 €. Aquest contracte tindrà una
vigència d’un any.
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.488,56 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
13.32100.21200 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Mercadomotika SL, al departament de serveis
tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
6.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
MANTENIMENT PREVENTIU DE LES INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT I BAIXA
TENSIÓ A L’ESCOLA LA CANALETA DE VILA-SECA.
Es fa necessària la contractació del servei de manteniment anual de les instal.lacions
d’electricitat i baixa tensió a l’escola La Canaleta, de Vila-seca. Aquest contracte serà
aplicable per l’any 2014
Es proposa que es facturi anualment, en el moment de realitzar la revisió programada,
per import de 2.160,00 € sense IVA i 453,60 € en concepte d’IVA que fan un total de
2.613,60 €.
Vist el pressupost presentat per Mercadomotika SL, pel servei de manteniment preventiu
anual de les instal.lacions d’electricitat i baixa tensió a l’escola La Canaleta, de Vila-seca,
per import de 2.160,00 € sense IVA i 453,60 € en concepte d’IVA, que fan un total de
2.613,60 € (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 13.32100.21200 AD
21228, del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i vista la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a Mercadomotika SL, el contracte menor de servei de manteniment
preventiu anual de les instal.lacions d’electricitat i baixa tensió a l’escola la Canaleta, de
Vila-seca, presentant un pressupost per import de 2.160,00 € sense IVA i 453,60 € en
concepte d’IVA que fan un total de 2.613,60 €. Aquest contracte tindrà una vigència d’un
any
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.613,60 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
13.32100.21200 del pressupost municipal
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TERCER.- Notificar el present acord a Mercadomotika SL, al departament de serveis
tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
7è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari acctal,

Alfred Ventosa Carulla

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.09.15 10:24:04 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde,

Josep Poblet i Tous
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