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

DATA:
LLOC:
HORARI:

4 de març de 2015
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. Josep Toquero Pujals
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 de fons

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 FEBRER DE 2015.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 25 de febrer de 2015, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

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

1

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA DE DEVOLUCIO D’INGRESSOS
INDEGUTS PER PAGAMENT DUPLICAT DE L’EXPEDIENT D’IIVT 14/0416
Vist l’escrit presentat pel Sr. G. O. B., com a representant de la societat DIAGONAL
GEST SL, ( Registre d’entrada núm. 7234, de 25/11/2014) en el que demana la devolució
de l’ingrés indegut, com a conseqüència d’haver fet un pagament per duplicat de l’IIVT
expedient núm.14/0416, el subjecte passiu del qual és el seu representant BANKIA, per
import de 289,34€.
Atès que per la hisenda municipal s’ha comprovat que el pagament de l’expedient núm.
14/0416, per import de 289,34€ va ésser efectuat el dia 26/09/2014, per part de
DIAGONAL GEST SL, actuant com a representant del subjecte passiu de la liquidació
tributària, BANKIA, i que posteriorment, el 9/10/2014, la mateixa societat va tornar a
ingressar l’import de 289,34€, pel mateix concepte, 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.- Retornar a DIAGONAL GEST SL, com a representant de BANKIA, la quantitat
de 289,34 € corresponent a l’import de l’expedient núm. 14/0416, per haver-se efectuat el
pagament per duplicat.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció municipal de fons.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PADRONS PER A L’EXERCICI DE 2015.
Vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de
Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el padró confeccionat per al cobrament de la taxa de conservació del
Cementeri municipal per a l’exercici de 2015.
SEGON. Aprovar el padró confeccionat per al cobrament d ela taxa d’entrada de vehicles
(guals) per a l’exercici de 2015.
TERCER. Sotmetre els esmentats padrons a informació pública.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA SUBSTITUCIÓ DEL SAI, QUE
GARANTEIX L’ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA A TOTS ELS EQUIPS INFORMÀTICS DE
L’AJUNTAMENT.
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Atès l’informe de necessitats en relació a la substitució del SAI “Sistema d’Alimentació
Ininterrompuda” Model SCL-30-CUBE STR B1 núm. 01988396 codi 652AA000008 que
garanteix l’alimentació elèctrica a tots els equips informàtics de la casa consistorial de
l’Ajuntament de Vila-seca, en cas de talls a la corrent de la xarxa general d’electricitat.
Atès que la necessitat respon i s’ajusta a criteris de renovació de l’equipament existent en
desús tecnològic, i a la necessitat d’efectuar la substitució atès que els test de l’equip
marca que les bateries estant esgotades, per part del departament d’informàtica es
considera necessari la seva substitució.
Atès que el nou equip haurà de disposar d’un sistema per tal de visualitzar qualsevol error
al departament d’informàtica atès que el SAI està instal·lat a la planta soterrani, així
mateix, es demana que un cop efectuada la substitució i posada en marxa, s’efectuï una
prova consistent en deixar sense corrent alterna de la xarxa comercial per calcular el
temps efectiu que disposem amb el SAI.
Atès que amb aquesta finalitat s’han demanat pressupostos a proveïdors habituals de
l’Ajuntament: ENE TELECOMUNICACIONS, INFORDISA, SA, LLUIS ENRIC ROIGÉ
RIPOLL, NEORZ, TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIAL, SL i SALICRU, SA essent la
que resulta ser la millor oferta econòmica incloent sistema de comunicació SAI SICRES i
2 anys de manteniment total sense càrrec la formulada per INFORDISA, SA, la qual
ofereix el subministrament complet pel preu de 7.448,76 € 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 la proposta del regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, la
Junta de Govern Local acorda el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a INFORDISA, SA (NIF A43094440) la substitució del SAI “Sistema
d’Alimentació Ininterrompuda”, el sistema de comunicació SAI SICRES, 2 anys de
manteniment total sense càrrec i la prova per calcular el temps efectiu que disposem amb
el SAI, mitjançant el procediment del contracte menor, per un import de 6.156,00 més 21 %
de l’IVA 1.292.76 fent un total de 7.448,76 IVA inclòs.
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SEGON. Autoritzar la despesa de 7.448,76 € IVA inclòs, amb càrrec a partida
2015.12.92000. 62600 AD-4094 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
3.4 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. CONJ-ADO-201500000104, ADO201500000105, CONJ-ADO-201500000128 I ADO-201500000129.
Mitjançant els Decrets de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2015, s’aproven les relacions de
factures CONJ-ADO-201500000104 per import de 77.309,69 euros, ADO-201500000105
per import de 101,70 euros, CONJ-ADO-201500000128 per import de 24.871,34 euros i
ADO-201500000129 per import de 230,11 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER CONTRACTAR EL
SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE CABINES DE WC PER A LA
PLATJA I EL MERCADET DE LA PINEDA.
Vista la proposta de la regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics de data 11 de
febrer de 2015 indicant la necessitat de dotar de cabines de WC a la platja i al Mercadet de
la Pineda, per un import anual total de 30.613,00 € (IVA inclòs) amb el desglossament
següent: 25.300,00 €, pressupost net, i 5.313,00 € en concepte d’impost sobre el Valor
Afegit al tipus del 21 %, i una durada de dos anys sense possibilitat de pròrroga.
La responsable adjunta de Serveis Territorials i Planificació ha emès informe favorable
respecte a la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 11 de febrer
de 2015, d’acord amb allò que disposa l’article 173, 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 data 20 de febrer de 2015, indicant que
existeix consignació pressupostària per executar el subministrament indicat a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2015.13.17100.21000 (A-3984) del pressupost municipal.
Per tot això, 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, del subministrament en
règim de lloguer de cabines de WC per a la platja i el Mercadet de la Pineda.
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SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat i la despesa anual de 30.613,00 € (IVA inclòs) amb el desglossament següent:
25.300,00 €, pressupost net, i 5.313,00 € en concepte d’impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21 %, i una durada de dos anys, sense possibilitat de pròrroga.
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 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER CONTRACTAR EL
SUBMINISTRAMENT DE GAS-OIL AMB DESTINACIÓ ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA
MUNICIPALS.
Vista la proposta de la regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics de data 16 de
febrer de 2015 indicant la necessitat de subministrament de gas-oil A amb destinació als
vehicles i maquinària municipals, per un import anual total de 31.460,00 € (IVA inclòs) amb
el desglossament següent: 26.000,00 €, pressupost net, i 5.460,00 € en concepte d’impost
sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %, essent la durada del contracte de dos anys sense
possibilitat de pròrroga, a comptar de la data de signatura del contracte.
La responsable adjunta de Serveis Territorials i Planificació ha emès informe favorable
respecte a la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 16 de febrer
de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 173, 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 data 24 de febrer de 2015, indicant que
existeix consignació pressupostària per executar el subministrament indicat a càrrec de
les partides pressupostàries del pressupost municipal:
-

Partida 2015.15.92000.22103 (A-4300) Combustible vehicles serveis Generals.
Partida 2015.15.13200.22103 (A-4301) Combustible vehicles seguretat.
Per tot això, 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, del subministrament de
gas-oil A amb destinació als vehicles i maquinària municipals, essent la durada del
contracte de dos anys sense possibilitat de pròrroga, a comptar de la data de la signatura
del contracte.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat i la despesa màxima anual de 31.460,00 € (IVA inclòs) amb el desglossament
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següent: 26.000,00 €, pressupost net, i 5.460,00 € en concepte d’impost sobre el Valor
Afegit al tipus del 21 %.
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 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
NETEJA DE LES CABINES SANITÀRIES WC DE LA PLATJA DE LA PINEDA I LA
PLATJA DEL RACÓ PER A LA TEMPORADA 2015.
Vista la necessitat d’encarregar la neteja interior i exterior de les cabines sanitàries WC de la
Platja de la Pineda i la Platja del Racó per la temporada 2015, segons informe del Cap de
l’Àrea de Serveis Públics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Granitos Pérez SL, per import de 8.926,58 €
sense IVA i 1.874,58 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.801,16 € (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 2015.13.17200.21000 AD-3989 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, 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 Granitos Pérez SL, el contracte menor de serveis per a la
neteja interior i exterior de les cabines sanitàries WC de la Platja de la Pineda i Platja del
Racó, per la temporada 2015, presentant un pressupost per import de 8.926,58 € sense IVA
i 1.874,58 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.801,16 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 10.801,16 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2015.13.17200.21000 AD-3989 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Granitos Pérez SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE CODIS QR PER INSTAL.LAR EN ELS TÒTEMS
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PERSONALITZATS DE SENYALITZACIÓ DE MONUMENTS DEL MUNICIPI.

Vista l’adjudicació per la Junta de Govern de 12 de febrer de 2014, a l’empresa Hispano
Seafood SL, del contracte menor de subministrament i també instal·lació de codis QR als
tòtems personalitzats de senyalització de monuments dels municipi, amb un pressupost
per import de 2.540,00 € sense IVA i 533,40 € en concepte d’IVA, fan un total de
3.073,40 € (IVA inclòs).
Atès que aquesta empresa ha extingit la seva personalitat jurídica, segons informe de
l’arquitecte municipal de data 13 de gener de 2015, i vist l’art. 223 a) del RD Legislatiu
3/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquest
motiu es causa per resoldre el contracte menor abans esmentat.
Atès que en data 11 de febrer de 2015, per Decret d’Alcaldia es va aprovar l’expedient
núm. 1/2015 de modificació de crèdits per incorporació de romanents de crèdit a les
partides del capítol 6 per tal de donar cobertura pressupostària a les despeses
d’inversions corresponents a contractes adjudicats i obligacions contretes dins de
l’exercici anterior, que es relacionen a l’annex 1 de 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.- Deixar sense efecte l’adjudicació per la Junta de Govern de 12 de febrer de
2014, a l’empresa Hispano Seafood SL, del contracte menor de subministrament i també
instal·lació de codis QR als tòtems personalitzats de senyalització de monuments dels
municipi, amb un pressupost per import de 2.540,00 € sense IVA i 533,40 € en concepte
d’IVA, fan un total de 3.073,40 € (IVA inclòs).
SEGON.- Anular la despesa de 3.073,40 € (IVA inclòs), a càrrec de les partida
2015.13.15300.61901 AD-3560 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Hispano Seafood SL, al departament de
serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS EN RELACIÓ A LES FACTURES EMESES
DELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2014, RELATIVES A LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUS.
FACTURES EMESES A ECOMEBES:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 28/10/2013) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes
España SA (ECOEMBES), pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les
quantitats econòmiques que ECOEMBES transferirà als Ens Locals per tal de
compensar-los econòmicament per la diferència de cost entre el sistema ordinari de
recollida i transport dels residus (recollida de totes les fraccions en un únic contenidor), i
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el sistema de gestió que suposa la recollida selectiva del paper-cartró i d’envasos
lleugers i el corresponent transport a les plantes de gestió final assignades (GRIÑÓ
ECOLÒGIC, SA pels envasos lleugers, i SAICA NATUR, SL pel paper i cartró).
FACTURES EMESES A SAICA NATUR, SL:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de
2010, es troba adherit al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya, amb l’objecte
d’obtenir un marc estable per a la venta del paper i cartró recollit selectivament, i que
en el cas de Vila-seca és portat a la planta recuperadora de SAICA NATUR, SL.
FACTURES EMESES A ECOVIDRIO:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 25/06/2014) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO,
SA, pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques
que ECOVIDRIO transferirà als Ens Locals per tal de compensar-los econòmicament per
la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida i transport dels residus i el
sistema de gestió que suposa la recollida selectiva dels envasos de vidre i el
corresponent transport a les planta de gestió final assignada (Recuperadora de Vidrio
de Barcelona, SA).

FACTURES EMESES A ECOASIMELEC, ECOLEC, ECOTIC, ECO-RAEE’s, ERP
ESPAÑA:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de
2012, es troba adherit al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), per al període 2013-2017, i d’aquest conveni
se’n desprèn, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques que les entitats gestores
dels SIG d’aparells elèctrics i electrònics (ECOASIMELEC, ECOLEC, ECOTIC, ECORAEE’s i ERP ESPAÑA) transferiran als Ens Locals pels costos addicionals que els
comporta recollir selectivament i emmagatzemar els RAEE a les deixalleries i que
correspon sufragar als productors d’aparells elèctrics i electrònics.

FACTURA EMESA A FERIMET, SL:
A la deixalleria municipal es rep i s’emmagatzema ferralla i metalls que són recollits,
transportats i gestionats per l’empresa FERIMET SL (gestor de residus autoritzat per
l’Agència de Residus de Catalunya amb codi E-406.97), que és qui ofereix el millor preu
de comercialització d’aquests residus valoritzables
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FACTURES EMESES A EUROPEAN RECYCLING PLATFORM ESPAÑA, SLU I
FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PILAS (ECOPILAS):
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 30 de maig de
2011, es troba adherit al Conveni Marc signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i
les Entitats Gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) de residus de piles i
d’acumuladors, amb l’objectiu de garantir el compliment del Reial Decret 106/2008, d’1
de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. En base a
aquest Conveni, l’Ajuntament presta el servei de recollida i d’emmagatzematge temporal
dels residus de piles i d’acumuladors, i rep per fer-ho la compensació econòmica
establerta a l’Annex IV de l’esmentat Conveni, que s’adjunta com a document annex.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures detallades a l’Annex I per un import total de
49.249,36€ de base imposable, més 3.931,23€ en concepte del 10% d’IVA (excepte en
els casos de comercialització del paper-cartró i ferralla, que estan exempts), fent un total
net de 53.180,59€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

- SOL·LICITUD DEL SR. J. M. O. P. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. HORTA NOVELLA, NÚM. 24 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a la instal·lació d’un ascensor
al c. Horta Novella, núm. 24 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. M. O. P., la llicència municipal d’obres núm. 659/14 per a la
instal·lació d’un ascensor al c. Horta Novella, núm. 24 de Vila-seca, 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.
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2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Per l’ocultació de tot tipus de cablejat grapat per façana, s’haurà de disposar d’una
motllura modular.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 667987 de data 8 d’octubre de 2014 i que es
la següent:
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Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres
Taxa

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

180,21 €
90,10 €

270,31€

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES DE
PRIMERA OCUPACIÓ.

A) SOL·LICITUD DE LA SRA. S. F. S. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE LES OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. SANT
JOSEP, 26 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. S. F. S., de llicència de primera ocupació de les obres de
reforma i ampliació de l’habitatge situat al c. Almeria, 16 de La Plana, així com l’informes
emesos al respecte, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. S. F. S., la llicència municipal de primera ocupació de les
obres per la instal·lació d’un ascensor al c. Sant Josep, 26 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 668895 de data 17.02.15 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
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Taxa

63,19 €

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

63,19 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

B) SOL·LICITUD DEL SR. X. C. G. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA CASETA D’EINES A LA PARCEL·LA 5
POLIGON 3 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud del Sr. X. C. G., de llicència de primera ocupació de la construcció de la
caseta d’eines a la parcel·la 5 polígon 3 del Terme Municipal de Vila-seca, així com
l’informes emesos al respecte, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. X. C. G., la llicència municipal de primera ocupació de la caseta
d’eines a la parcel·la 5 polígon 3 del Terme Municipal de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 668894 de data 17.02.15 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Taxa

21,68 €

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

21,68 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

4.8
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.
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A) SOL·LICITUD DE LA SRA. S. F. S. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. SANT JOSEP,
26 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient,
i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. S. F. S., el retorn de la fiança dipositada per la
instal·lació d’un ascensor al c. Sant Josep, 26 de Vila-seca, per import de
600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DEL SR. X. C. G. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA D’EINES A LA
PARCE·LA 5 POLIGON 3 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient,
i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. X. C. G., el retorn de la fiança dipositada per la
construcció d’una caseta d’eines a la parcel·la 5 polígon 3 del Terme Municipal,
per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

- ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVIMENT DE
FORMIGÓ AL PARC DE LA PLAÇA DEL MAS DE MIRET PETIT DE VILA-SECA.
Vista l’acta de recepció de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i
vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres de construcció del paviment de formigó
al Parc de la Plaça del Mas de Miret Petit de Vila-seca, realitzades per l’empresa Agrovial
SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.
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4.10 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA
DEL C. DEL PATRÓ, NÚM. 7, DE VILA-SECA
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de l’habitatge
situat al c. del Patró, núm. 7, de Vila-seca, propietat de GESCAT VIVENDES EN
COMERCIALITZACIÓ SLU, on s’observen les següents deficiències:
- Perill de despreniment de parts de la façana a la via pública, i de la barbacana
de coronació de la coberta, a causa del seu deficient estat de conservació.
Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Arranjament general de la façana i de la barbacana de coronació de la coberta,
deixant-la en condicions de seguretat, en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a GESCAT VIVENDES EN
COMERCIALITZACIÓ SLU, per tal de formular les al·legacions i presentar els documents
que consideri pertinents en defensa dels seus interessos.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb el deure legal dels
propietaris de conservació de terrenys i edificacions, i vist l’article 98, següents i
concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, en relació al procediment a seguir per
dictar l’ordre d’execució.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia 5 de juliol de 2011, i
vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACIÓ SLU que procedeixi
a l’execució de les actuacions necessàries per a conservar el pati i la teulada de
l’habitatge situat al c. del Patró, núm. 7, de Vila-seca, en les condicions de salubritat,
seguretat i neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Arranjament general de la façana i de la barbacana de coronació de la coberta,
deixant-la en condicions de seguretat, en el termini d’un mes.
SEGON: Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
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neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT PER A LA
POLICIA LOCAL DE VILA-SECA, ANYS 2015/2018.
La Junta de Govern Local en data 12-11-2014 va aprovar l’expedient de contractació i el
Plec de clàusules econòmiques, administratives, jurídiques i tècniques per a l’adjudicació
del contracte de subministrament de vestuari, complements i accessoris d’uniformitat per
als membres del Cos de la Policia Local de Vila-seca, durant als anys 2015 a 2018, (Exp.
Gov. 607/14), per procediment obert, en règim de tramitació ordinària. Així mateix es va
autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que amb data 6-2-2015 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta, després de
la recepció i validació de l’informe de valoració tècnica sobre la justificació de l’oferta
presumptament anormal, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor de la
empresa que ha obtingut en conjunt la puntuació necessària en el procediment obert de
licitació portat a l’efecte, segons aplicació dels criteris ponderats i objectius establerts
d’aplicació.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 11-2-2015 va acordar classificar les
proposicions presentades pels candidats atenent la proposta efectuada per la Mesa de
Contractació.
Atès que de conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP l’òrgan de contractació va
notificar l’acord esmentat a l’empresa proposada i va requerir, perquè dins dels deu dies
hàbils següents a rebre la corresponent notificació, presenti la documentació justificativa
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i efectuï a constitució de la garantia definitiva per import del 5% de la
prima total del valor d’adjudicació de cada lot.
Atès que en data 18-2-15 PACO GARCIA, Prendas y Artículos de Uniformidad, S.A. (CIF
A-58265364), va acreditar la documentació exigida i constituir la garantia definitiva (carta de
pagament número 201500003954), necessàries per a procedir a l’adjudicació del
contracte de subministrament de vestuari, complements i accessoris d’uniformitat per als
membres del Cos de la Policia Local de Vila-seca, durant als anys 2015 a 2018.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual

15

s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta contractació.
A la vista de tot l’anterior, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i
Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació aportada per l’empresa PACO GARCIA, Prendas y
Artículos de Uniformidad, S.A., 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, 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. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a l’empresa PACO GARCIA, Prendas y
Artículos de Uniformidad, S.A. els contracte de subministrament de vestuari,
complements i accessoris d’uniformitat per als membres del Cos de la Policia Local de
Vila-seca, durant als anys 2015 a 2018, (Exp. Gov. 607/14), pel preu de 108.572,80 €
(sense Iva), més 22.800,20 € (21%) d’Iva, que fan un total de 131.373,09 €, per tota la
vigència del contracte, amb càrrec a la partida 2015.15.13200.22104 (RC 4724 AD) del
vigent pressupost municipal.
Com que els contracte comporta despeses aplicables durant l’any 2015, la seva financiació
se subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal per a dita anualitat. Així
l’Ajuntament, s’obliga a consignar i retenir crèdit en el pressupost 2016 a 2018 en quantitat
suficient d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març.
TERCER. Requerir al legal representant de l’empresa adjudicatària perquè en el termini
de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu Electrònica de
l’òrgan de contractació..
CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari, amb indicació dels recursos
pertinents.
6è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I DE POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SERVEI DE NETEJA DE L’ESPLAI DE
GENT GRAN SANT ESTEVE.
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Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de gener de 2015, es
va aprovar iniciar l’expedient de contractació per la prestació del servei de neteja a les
dependències de l’esplai de Gent Gran “Sant Esteve”.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat sense publicitat d’acord
amb l’article 10 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, i el plec de clàusules administratives que regulen
aquesta contractació.
Vist que el Sr. M. A. T. G. ha presentat la documentació requerida en el termini concedit,
vist l’informe de la Intervenció Municipal 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. Aprovar l’import d’adjudicació total per valor de 20.399,72 €, IVA inclòs, dels
quals 8.362,92 € (IVA inclòs), aniran a càrrec de la partida 2015 14 23100 22699 D 4722
del vigent pressupost municipal i pels 12.036,80 € (IVA inclòs) restants, s’adopta el
compromís de consignar-los en el pressupost dels propers exercicis amb la condició de
l’aprovació definitiva del pressupost. El termini de durada del contracte és de dos anys.
SEGON. Adjudicar la contractació del servei de neteja de l’Esplai de Gent Gran Sant
Esteve, al Sr. M. A. T. G..
TERCER. Acceptar com a garantia definitiva l’import de 842,96 €, d’acord amb l’article 95
del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
QUART. Notificar aquest acord al Sr. M. A. T. G., a l’Associació de l’Esplai de Gent Gran
“Sant Esteve”, i a la Intervenció Municipal.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
8è. TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari general,

L’alcalde,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

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