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

DATA:
LLOC:
HORARI:

6 de febrer de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,05 a 19,20 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària
Sr. Tomàs Carbonell Vila, 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 30 DE GENER DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 30 de gener de 2017, que
són aprovades per unanimitat.
2n.- DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.
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Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut
en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament
conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la realització de la
prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20170000040), per import de 16.395,11 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000036 i ordenar la seva reposició, per import de 190,78 euros.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA APORTACIÓ ORDINÀRIA PER A L’EXERCICI
DEL 2017 AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT AL CAMP DE TARRAGONA.

Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2007, va ésser
aprovada l’adhesió del municipi de Vila-seca al Consorci per a la gestió de la Televisió
Digital Terrestre del Camp de Tarragona (tacoalt).
Vist que el passat 15 de novembre el Consell plenari de l’esmentat consorci, aprovà el
pressupost i les aportacions ordinàries per a l’exercici de 2017 aplicables als Ens Locals
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que formen part del Consorci , i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’aportació ordinària anual de 75.734,79 € per a l’exercici 2017, al
Consorci per a la gestió del TDT del Camp de Tarragona. Aquest pagament es farà
trimestralment per imports de 18.933,70 €, en compliment del que es preveu als Estatuts
de l’esmentat consorci.
SEGON.- Aprovar el pagament del primer termini per import de 18.933,70 €, de
l’esmentada aportació, a càrrec de la partida 11.94300.46600 (AD 1954) del vigent
pressupost, així com els pagaments dels trimestres següents, prèvia presentació de la
nota de càrrec o documentació tramesa per part del consorci.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la gerència del Consorci i a la Intervenció
municipal de fons.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES LIQUIDACIONS PER LA TAXA
D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

A) Vistes les declaracions presentades per l’empresa AXPO IBERIA, SL (Registre d’Entrada
núm. 0359, de 20/01/2017) on comunica, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al quart trimestre de 2016, per a realitzar el càlcul de la taxa per ocupació del
domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació de gas i electricitat en el terme municipal i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 766.804, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local del quart trimestre de 2016, per import de 1.820,47 €, a AXPO IBERIA,
SL.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a AXPO IBERIA, SL.

B) Vista la declaració presentada per l’empresa ENERGY STROM XXI, SL (Registre
d’Entrada núm. 0386, de 23-01-2017 ) on comunica, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
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bruts corresponents al quart trimestre de 2016, per a realitzar el càlcul de la taxa per
ocupació del domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació de gas i electricitat en el terme municipal i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 766.820, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local del quart trimestre de 2016, per import de 30,34 €, a ENERGY STROM
XXI, SL, com empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a ENERGY STROM
XXI, SL junt amb la liquidació corresponent.
C) Vista la declaració presentada per l’empresa ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA,
SL (Registre d’Entrada núm. 0299, de 18-01-2017) on comunica, d’acord amb el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, els ingressos bruts corresponents al quart trimestre de 2016, per a realitzar el càlcul
de la taxa per ocupació del domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació de gas i electricitat en el terme municipal i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 766.823, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local del quart trimestre de 2016, per import de 127,33 €, a ENERGYA VM
GESTION DE ENERGIA, SL, com empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a ENERGYA VM
GESTION DE ENERGIA, SL junt amb la liquidació corresponent.
D) Vista la declaració presentada per l’empresa ORANGE ESPAGNE, SAU (Registre
d’Entrada núm. 0358, de 20-01-2017) on comunica, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
bruts corresponents al quart trimestre de 2016, per a realitzar el càlcul de la taxa per
ocupació del domini públic local.
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D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de telefonia fixa en el terme municipal i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 766.805, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local del quart trimestre de 2016, per import de 3.350,39 €, a ORANGE
ESPAGNE, SAU com empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a ORANGE ESPAGNE,
SAU junt amb la liquidació corresponent.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL·LAR I DATAR DIVERSOS REBUTS DE
TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER
DATAR REBUTS DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DE LOCALS
COMERCIALS.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. V. V. ( R.E. núm. 3718, de data 25/05/2016),
on demana baixa de l’activitat situada, al parc de la Riera, 1-3, per cessament de
l’activitat en data 25/05/2016.
D’acord amb les dades facilitades per BASE-Gestió d’ingressos, es troba pendent de
cobrament el rebut corresponent a l’exercici 2016 2a fracció, de la taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i
en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE el rebut a nom de la Sra. M. V. V., corresponent a
l’exercici 2016, 2a fracció, de la taxa per recollida d’escombraries de locals comercials de
l’activitat de venda de productes cosmètics, situada al parc de la Riera, 1-3, per
cessament de l’activitat en data 25/05/2016.
SEGON.- Donar de baixa del padró de locals comercials l’activitat esmentada.
TERCER.- Notificar el present acord a BASE-Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
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B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’ANUL·LACIÓ I DATA LIQUIDACIÓ D’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, PER NO PROCEDIR.
Atès que en data 22/07/2015 es va aprovar per la Junta de Govern Local la relació de
liquidacions IIVT0115, entre les quals hi havia la liquidació núm. 702207 expedient 15/0340
que es va traspassar a BASE-Gestió d’Ingressos per al seu cobrament dins del càrrec núm.
9 en voluntària.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. LL. B. C. (R.E. 8276 de 27/12/2016) on exposa que
se li ha aplicat l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana
indegudament, donat que ell és la persona que cedeix el 29,17% de la propietat de
l’immoble de l’av. Ramon D’Olzina, 7 esc. 02, 05, 01, amb ref.cad. núm.
4126904CF4542E0023EG i no se li ha aplicat a la persona adjudicatària, en aquest cas la
Sra. M. M. C. que és la persona que rep aquesta participació.
Atès que s’ha comprovat per la Hisenda Municipal, que a l’escriptura amb núm. protocol
1139/15, de data 19/05/2015, es fa constar que aquesta persona realment és la persona que
cedeix i no l’adjudicatària d’aquest immoble de l’av. Ramon D’Olzina, 7 esc. 02, 05, 01,
amb Ref. Cad. núm. 4126904CF4542E0023EG.
Vist allò que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 4 de l’Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 285, de 10 de desembre de 2015, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR a BASE, gestió d’Ingressos locals, la liquidació núm.702207
expedient 15/0340, a nom del Sr. LL. B. C., per no procedir i generar una nova liquidació de
l’IIVTNU a nom de la Sra. M. M. C.
SEGON- Notificar el present acord a BASE –Gestió d’Ingressos, a la Intervenció municipal
de fons i a la persona interessada.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’ANUL·LACIÓ I DATA LIQUIDACIONS D’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, PER NO PROCEDIR.
Atès que en data 23/05/2016 es va aprovar per la Junta de Govern Local la relació de
liquidacions IIVT0116, entre les quals hi havien les liquidacions núm. 704283, 704284,
704285 i 704286 expedients 14/1200, 14/1201, 14/1202 i 14/1203 que es va traspassar a
BASE-Gestió d’Ingressos per al seu cobrament dins del càrrec núm. 6 en voluntària .
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. P. D. (R.E. 252 de 16/01/2017) on exposa que
se li ha aplicat indegudament l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de
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naturalesa urbana del 100% de l’immoble situat al passeig Pau Casals, 95, esc. 1, 03, 08
Ref. Cad. 7391304CF4479A0079PI i de l’aparcament situat passeig Pau Casals 97 T esc
01 00 29 amb Ref. Cad. 7391302CF4479A0029E, quan realment a cada propietat li
correspon 1/4 part del 50%, és a dir una participació indivisa del 12,50% i la resta del
50% li correspon a la seva mare, la Sra. M. D.E.
Atès que s’ha comprovat per la Hisenda Municipal, que a l’escriptura amb núm. protocol
442/14 de data 10/04/2014, es fa constar que el Sr. P. D., és propietària d’1/4 part del 50%,
és a dir, d’una participació indivisa del 12,50% de cadascuna d’aquestes dues propietats i la
resta del 50% li correspon a la seva mare, la Sra. M. D. E.
Vist allò que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
núm. 285, de 10 de desembre de 2015, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR a BASE, gestió d’Ingressos locals, les liquidacions núm.704283,
704284, 704285 i 704286 expedients 14/1200, 14/1201, 14/1202 i 14/1203 a nom del Sr. J.
M. P. D., per no procedir i generar noves liquidacions a nom d’ambdós subjectes passius
amb les corresponents participacions indivises.
SEGON- Notificar el present acord a BASE –Gestió d’Ingressos, a la Intervenció municipal
de fons i a la persona interessada.

4t- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
DELS PLECS DE CLÀUSULES PARTICULARS QUE REGIRAN EL PROCEDIMENT
PER A L’EXPLOTACIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DEMANIAL, DELS LOCALS
COMERCIALS DE TITULARITAT MUNICIPAL ANNEXOS AL PARC AQUÀTIC, AL
PASSEIG PAU CASALS.
El 15 de novembre de 2016 va finalitzar la vigència de la concessió demanial que es va
prorrogar amb el concessionari de l’explotació unitària dels locals comercials de titularitat
municipal annexes al Parc Aquàtic, situats al passeig Pau Casals, a la Pineda, identificats
en l’informe de l’arquitecte municipal que consta en l’expedient amb els números 1 a 39,
amb excepció del número 15, reservat per a l’ús municipal.
Atès que es considera d’interès que el nucli turístic de La Pineda disposi d’un equipament
a primera línia de mar i envoltat d’un gran espai públic i conjunt arquitectònic, destinat a
albergar i concentrar activitats comercials, de restauració, d’oci, recreatives i d’altres
activitats complementàries, que el facin atractiu als visitants i serveixi d’icona i reclam
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com a promoció i marca turística de primer nivell, per tal d’atendre des d’una perspectiva
integral les necessitats d’esbarjo dels ciutadans.
Atès que es valora positivament continuar desenvolupant les activitats que es porten a
terme en les finques esmentades convocant un concurs públic per a l’adjudicació d’una
concessió administrativa, amb un termini de 4 anys, que finalitzi al mateix temps que el
parc aquàtic, la qual programació permetrà a l’Ajuntament, a més, obtenir un rendiment
econòmic d’aquest patrimoni municipal sense alienar-lo i mantenint, per tant, la seva
propietat.
Atès que l'òrgan competent per a l’adjudicació de contracte, així com per la realització de
totes les actuacions fins a la conclusió de l’expedient, és la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret de data 30-6-2015 “Punt 1r. lletra n), segons
estableix la disposició addicional 2a del TRLCSP.
Vist els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació per a
l’adjudicació de l’esmentada concessió administrativa, i vistos els informes emesos pel
cap de Serveis Territorials i Planificació i la Intervenció de Fons, i el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives
particulars que regiran l’adjudicació de la concessió administrativa de la finca descrita
anteriorment, per procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació.
SEGON.- Aprovar l’inici del procediment obert d’adjudicació i anunciar la licitació en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el perfil del contractant de l’Ajuntament
de Vila-seca.
TERCER.- Facultar a l’Alcaldia Presidència perquè subscrigui tots els tràmits i documents
que s’escaiguin per a l’efectivitat d’aquests acords.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRA.

SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS RAMON D’OLZINA, 4 DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA LATERAL I
POSTERIOR DE L’EDIFICI SITUAT A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, 4 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Ramon d’Olzina, 4 de llicència municipal
per l’arranjament de la façana lateral i posterior de l’edifici situat a l’avda. Ramon d’Olzina,
4 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Ramon d’Olzina, 4, la llicència
municipal d’obres 913/16 per la reforma de la façana lateral i posterior de l’edifici situat a
l’avda. Ramon d’Olzina, 4 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 dotze mesos des del seu començament, 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.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Caldrà tramitar de forma prèvia a l’inici dels treballs la corresponent ocupació de la
via pública, pel que fa als treballs previstos a la façana de l’avinguda Ramon d’Olzina.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
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11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
12a.- 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. 766467 36 de data 21.12.16 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

3,25 €

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

3,25 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

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.

4.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI D’ARXIU DE
L’EXPEDIENT 334/15, D’ORDRE D’EXECUCIÓ PER ORDENAR LA NETEJA DE LES
PARCEL·LES ZR-4 I ZR-6, DEL PP-VI-1, DE VILA-SECA.
Vist l’expedient 334/15 d’ordre d’execució dictat a MARINO LÓPEZ XXI SL, per ordenar
la neteja de les parcel.les ZR-4 i ZR-6, del Polígon l’Alba, de Vila-seca.
Vist que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions que li són d’aplicació.
Atès que en data 25 de juliol de 2016 s’ha aprovat l’execució subsidiària dels treballs,
anant les despeses a càrrec de l’expedientat, i el solar ha sigut degudament netejat.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidora de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat el
que segueix:
PRIMER.- Ordenar l’arxiu de l’expedient 334/15, d’ordre d’execució dictat a MARINO
LÓPEZ XXI SL, per ordenar la neteja de les parcel.les ZR-4 i ZR-6, del PP-VI-1, de Vilaseca, per haver finalitzat les seves actuacions.
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SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SERVEIS AL TERRITORI D’ARXIU DE
L’EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 819/16.
Vist l’expedient de protecció d ela legalitat urbanística 819/16 incoat a PETRA
SERVICIOS A LA DISTRIBUCION SL, per obres sense llicència a l’Avda. Ramón
D’Olzina, (supermercat DIA)
Vist que s’ha procedit a la legalització de les obres objecte d’aquest expedient mitjançant
règim de comunicació d’obres 3114/16 i vista la proposta formulada per al Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat el que segueix:
PRIMER.- Ordenar l’arxiu de l’expedient 819/16 incoat a PETRA SERVICIOS A LA
DISTRIBUCION SL, per haver procedit a la legalització de les obres objecte d’aquest
expedient mitjançant règim de comunicació d’obres 3114/16.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSOS REQUERIMENTS DE DIVERSOS
REQUERIMENTS
DE
DOCUMENTACIÓ
DE
LICITACIONS
D’OBRES
I
SUBMINISTRAMENTS.
A)
PROPOSTA
DE
REQUERIMENT
EN
LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE L’ELECTRÒNICA DE LES
XARXES PER A LES SEUS MUNICIPALS REMOTES DE L’AJUNTAMENT.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 14 de novembre de 2016, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament, instal·lació i
configuració de l’electrònica de les xarxes per a les seus municipals remotes de
l’Ajuntament, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb
tramitació ordinària, i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació.
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 Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:

11

BAIXA EFECTUADA
(porcentatge)

PUNTUACIÓ OFERTA
ECONÒMICA

OFERTA ECONÒMICA
(sense IVA)

44,98800

100,00

LICITADOR

36.862,00 €

NÚM. PLICA

NÚM. ORDRE

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE
L’ELECTRÒNICA DE LES XARXES PER A LES SEUS MUNICIPALS REMOTES DE
L’AJUNTAMENT.

1

3

ICOT INFORMATICA
COMUNCACIONS TARRAGONA, SA

2

4

TELEFÓNICA SOLUCIONES, SAU

41.409,32 €

38,20169

89,02

37,58704

88,14

5

TARRAGONA SISTEMES
INDUSTRIALS, SL

41.821,18 €

3
4

1

ECO10, SRL

41.879,37 €

37,50019

88,02

5

6

ENGINERIA EMSER, SL

48.245,18 €

28,00001

76,41

6

7

50.256,20 €

24,99881

73,35

53.229,50 €

20,56152

69,25

7

2

IRD TELECOMUNICACIONES, SL
INTEGRACIONES DIGITALES
GOLD, SL

Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut major puntuació total ICOT INFORMÀTICA
COMUNICACIONS TARRAGONA, SA, es va identificar com a desproporcionada o
anormal, en aplicació dels criteris de l’article 85.4 RGLCAP, aquest Ajuntament de Vilaseca va efectuar requeriment per la Mesa de Contractació en data 30 de desembre de
2016 per tal que justifiqués la valoració de l’oferta presentada a la licitació i en data 12 de
gener de 2017 va presentar els corresponents documents justificatius i aclariments,
donant-se per vàlida la justificació aportada d’acord amb l’informe emès per l’arquitecta
tècnica municipal de data 23 de gener de 2017, en el que es proposa l’adjudicació del
subministrament de referència a l’empresa ICOT INFORMÀTICA COMUNICACIONS
TARRAGONA, SA.
Atès que en compliment dels 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
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per al Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, per la
contractació del subministrament, instal·lació i configuració de l’electrònica de les xarxes per
a les seus municipals remotes de l’Ajuntament, és la presentada per l’empresa ICOT
INFORMÀTICA COMUNICACIONS TARRAGONA, SA. pel preu de 36.862,00 € (sense
IVA), 7.741,02 € en concepte d’IVA que fan un total de 44.603,02 € (IVA inclòs):

NÚM. ORDRE

NÚM. PLICA

LICITADOR

BAIXA EFECTUADA
(porcentatge)

PUNTUACIÓ OFERTA
ECONÒMICA

OFERTA ECONÒMICA
(sense IVA)

CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE
L’ELECTRÒNICA DE LES XARXES PER A LES SEUS MUNICIPALS REMOTES DE
L’AJUNTAMENT.

44,98800

100,00

3

ICOT INFORMATICA
COMUNCACIONS TARRAGONA, SA

36.862,00 €

1
2

4

TELEFÓNICA SOLUCIONES, SAU

41.409,32 €

38,20169

89,02

41.821,18 €

37,58704

88,14

3

5

TARRAGONA SISTEMES
INDUSTRIALS, SL

4

1

ECO10, SRL

41.879,37 €

37,50019

88,02

5

6

ENGINERIA EMSER, SL

48.245,18 €

28,00001

76,41

6

7

50.256,20 €

24,99881

73,35

53.229,50 €

20,56152

69,25

7

2

IRD TELECOMUNICACIONES, SL
INTEGRACIONES DIGITALES
GOLD, SL

SEGON.- Requerir a l’empresa ICOT INFORMÀTICA COMUNICACIONS TARRAGONA,
SA, 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 dissetena 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 1.843,10 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
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TERCER.- Advertir a l’empresa ICOT INFORMÀTICA COMUNICACIONS TARRAGONA,
SA 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 la 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.

B) PROPOSTA DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA D’ARBRES PER A LA MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT DELS CARRERS D’ISAAC ALBÉNIZ, MARCOS REDONDO I
MONTSERRAT CABALLÉ.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 3 d’octubre de 2016, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de millora de les voreres i
arrencada d’arbres per a la millora de l’accessibilitat dels carrers d’Isaac Albéniz, Marcos
Redondo i Montserrat Caballé, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada, amb tramitació ordinària, i amb una pluralitat de criteris de valoració.

Licitador

Oferta
econòmica

Puntuació
oferta
econòmica

Puntuació
oferta tècnica

2

AGROVIAL.S.A

132.438,16

52,6

31

5

2

6

PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D'EBRE, SA

131.247,41

53,0

23

5

3

3

JIMARAN, SL

126.566,74

55,0

21

5

4

8

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA

133.953,14

52,0

16

3,75

5

7

OBRES I SERVEIS CURTO, SL

137.226,56

50,7

15

5

6

4

ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL

168.521,59

41,3

22

5

7

5

GARCIA RIERA, SL

160.137,53

43,5

18

5

PUNTUACIÓ
TOTAL

Núm. Plica

1

Termini
d’execució

Núm. Ordre

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 Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:

88,6
81,0
81,0
71,7
70,7
68,3
66,5

14

8

1

TOP. PROYECTO & CONTRATAS, SL

152.660,75

45,6

14

5

64,6

Atès que en data 22 de desembre de 2016, els Serveis Tècnics Municipals emeten
informe en que consideren que l’oferta presentada per l’empresa AGROVIAL, SA està
suficientment justificada des del punt de vista econòmic i tècnic, proposant-ne
l’adjudicació del contracte.
Vista l’Acta de la Mesa de Contractació de data 18 de gener de 2017, indicant que la
proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la
presentada per l’empresa AGROVIAL, SA.
Atès que en compliment dels 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 al Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat el
que segueix:

Licitador

Oferta
econòmica

Puntuació
oferta
econòmica

Puntuació
oferta tècnica

2

AGROVIAL.S.A

132.438,16

52,6

31

5

2

6

PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D'EBRE, SA

131.247,41

53,0

23

5

3

3

JIMARAN, SL

126.566,74

55,0

21

5

4

8

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA

133.953,14

52,0

16

3,75

5

7

OBRES I SERVEIS CURTO, SL

137.226,56

50,7

15

5

6

4

ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL

168.521,59

41,3

22

5

PUNTUACIÓ
TOTAL

Núm. Plica

1

Termini
d’execució

Núm. Ordre

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, per la
contractació de les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres per a la millora de
l’accessibilitat dels carrers d’Isaac Albéniz, Marcos Redondo i Montserrat Caballé és la
presentada per l’empresa AGROVIAL, SA, pel preu de 132.438,16 € (sense IVA), 27.812,01
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 160.250,17 € (IVA inclòs):

88,6
81,0
81,0
71,7
70,7
68,3

15

7

5

GARCIA RIERA, SL

160.137,53

43,5

18

5

8

1

TOP. PROYECTO & CONTRATAS, SL

152.660,75

45,6

14

5

66,5
64,6

SEGON.- Requerir a l’empresa AGROVIAL, SA 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
divuitena 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
6.621,90 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa AGROVIAL, SA 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.
C) PROPOSTA DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ URBANÍSTICA I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES VORERES
DELS CARRERS SALAURIS, BAGÀ, DEL SEGRE I MONTSENY.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 17 d’octubre de 2016, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de rehabilitació urbanística i
millora de l’accessibilitat de les voreres dels carrers Salauris, Bagà, del Segre i Montseny,
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació.
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 Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:
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Puntuació oferta
econòmica

Licitador

14

PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA

104.798,93 €

36,91

100,0

2

8

ARNÓ BENITO E HIJOS, SAU

106.479,78 €

35,90

98,4

3

17

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

114.880,00 €

30,84

91,2

4

1

AGROVIAL, SA

114.951,64 €

30,80

91,2

5

3

HIDRAULICA Y OBRAS, SA

115.200,82 €

30,65

91,0

6

15

OBRA PÚBLICA RIBERA D’EBRE, SL

116.280,57 €

30,00

90,1

7

7

M I J GRUAS, SA

117.559,66 €

29,23

89,1

8

16

GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
DE LA COSTA DORADA, SA

119.704,38 €

27,94

87,5

9

11

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

122.177,66 €

26,45

85,8

10

9

ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL

122.922,04 €

26,00

85,3

11

4

BOSIR, SA

123.430,60 €

25,70

84,9

12

13

JIMARAN, SL

123.821,57 €

25,46

84,6

13

18

MOIX, SERVEIS I OBRES, SL

124.985,00 €

24,76

83,8

14

5

CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL

129.169,05 €

22,24

81,1

15

20

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA

133.542,36 €

19,61

78,5

16

12

SOREA, SOCIEDAD
REGIONAL
ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, SA

148.606,59 €

10,54

70,5

17

2

RETORVAN, SL

152.342,72 €

8,29

68,8

18

6

152.825,89 €

8,00

68,6

19

19

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RUIZ,
SL
GARCIA RIERA, SL

158.489,51 €

4,59

66,1

20

10

PLANA HORTONEDA, SL

183.490,74 €

-----

N.A.

DE

Baixa

Núm. Plica

Oferta econòmica (sense IVA

Núm. Ordre
1

1

N.A.1 No admesa l’oferta presentada per PLANA HORTONEDA SL per ser superior al tipus de licitació.

Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut major puntuació total, PAVIMENTS
ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA, es va identificar com a desproporcionada o anormal, en
aplicació dels criteris de l’article 85.4 RGLCAP, aquest Ajuntament de Vila-seca va
efectuar requeriment per la Mesa de Contractació en data 13 de desembre de 2016 per
tal que justifiqués la valoració de l’oferta presentada a la licitació i en data 16 de
desembre de 2016 va presentar els corresponents documents justificatius i aclariments,
donant-se per vàlida la justificació aportada d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte
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municipal de data 13 de gener de 2017, en el que es proposa l’adjudicació de les obres
de referència a l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA.
Vist que l’oferta presentada per l’empresa ARNÓ BENITO E HIJOS, SAU també s’ha
identificat com a desproporcionada i anormal, pel que fa a la justificació aportada, es
considera insuficient, d’acord amb l’informe tècnic rebut de l’equip redactor de la Memòria
valorada (ESENCAT FRACTAL).
Atès que en compliment dels 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 al Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat el
que segueix:

Licitador

Puntuació oferta
econòmica

Núm. Plica

1

14

PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA

104.798,93 €

36,91

100,0

2

8

ARNÓ BENITO E HIJOS, SAU

106.479,78 €

35,90

98,4

3

17

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

114.880,00 €

30,84

91,2

4

1

AGROVIAL, SA

114.951,64 €

30,80

91,2

5

3

HIDRAULICA Y OBRAS, SA

115.200,82 €

30,65

91,0

6

15

OBRA PÚBLICA RIBERA D’EBRE, SL

116.280,57 €

30,00

90,1

7

7

M I J GRUAS, SA

117.559,66 €

29,23

89,1

Baixa

Núm. Ordre

Oferta econòmica (sense IVA

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, per la
contractació de les obres de rehabilitació urbanística i millora de l’accessibilitat de les
voreres dels carrers Salauris, Bagà, del Segre i Montseny, és la presentada per l’empresa
PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA, pel preu de 104.798,93 € (sense IVA),
22.007,78 € en concepte d’IVA que fan un total de 126.806,71 € (IVA inclòs):
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8

16

GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
DE LA COSTA DORADA, SA

119.704,38 €

27,94

87,5

9

11

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

122.177,66 €

26,45

85,8

10

9

ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL

122.922,04 €

26,00

85,3

11

4

BOSIR, SA

123.430,60 €

25,70

84,9

12

13

JIMARAN, SL

123.821,57 €

25,46

84,6

13

18

MOIX, SERVEIS I OBRES, SL

124.985,00 €

24,76

83,8

14

5

CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL

129.169,05 €

22,24

81,1

15

20

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA

133.542,36 €

19,61

78,5

16

12

SOREA, SOCIEDAD
REGIONAL
ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, SA

148.606,59 €

10,54

70,5

17

2

RETORVAN, SL

152.342,72 €

8,29

68,8

18

6

152.825,89 €

8,00

68,6

19

19

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RUIZ,
SL
GARCIA RIERA, SL

158.489,51 €

4,59

66,1

20

10

PLANA HORTONEDA, SL

183.490,74 €

-----

N.A.

DE

1

N.A.1 No admesa l’oferta presentada per PLANA HORTONEDA SL per ser superior al tipus de licitació.

SEGON.- Requerir a l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA, 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 dissetena 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 5.239,94 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA 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 la següent 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 A LES PERSONES

5.1 DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER PAGAMENT DELS
REBUTS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
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Vist la sol·licitud d’ajut per al pagament de rebuts de subministrament d’aigua potable
presentada pel Sr. M. E. O., i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Vila-seca, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Regidora de Benestar Social i Polítiques
Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar l’ajut per al pagament de rebuts de subministrament d’aigua potable,
per manca de documentació per realitzar la corresponent valoració.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ I LA SEVA
BESTRETA DEL 80% A L’ASSOCIACIÓ DE REIS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’Associació de Reis de Vila-seca que demana la concessió d’una
subvenció així com la concessió d’una bestreta del 80 % del seu total per organitzar i
realitzar la Cavalcada de Reis de 2017 i vist l’informe favorable de consignació
pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació de Reis de Vila-seca una subvenció de 18.000,- € (IVA
inclòs) per la realització i organització de la Cavalcada de Reis 2016, amb càrrec a la
partida 14.33018.48900 “subvenció Associació de Reis de Vila-seca” del pressupost per a
l’exercici de 2017. Per tant, la seva eficàcia queda subordinada a l’aprovació definitiva del
pressupost corresponent
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 de març
de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
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4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
TERCER.- Concedir a l’Associació de Reis de Vila-seca una bestreta del 80% per un
import de 14.400.00.-€ d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer front a les despeses
prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de l’Ajuntament.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’interessat.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ADQUISICIÓ DE FONS DOCUMENTAL DE
PREMSA, LECTURA, AUDIOVISUALS I ALTRES PER A LES BIBLIOTEQUES
MUNICIPALS DE VILA-SECA I LA PLANA.
Vist l’informe realitzat per la direcció de la Biblioteca Municipal per mantenir actualitzats
els serveis bibliotecaris del municipi, a la biblioteca municipal, al servei de biblio@ccés de
la Pineda, al servei de biblio@ccés de la Plana, els 8 lots itinerants als centres educatius
i els quatre lots itinerants a les llars d’infants.
Ates que es proposa l’adquisició de; Novetats de llibres, subscripcions en premsa i
revistes, renovació de manuals i obres obsoletes, la reposició de material malmès,
perduts.., la renovació dels lots itinerants, les lectures obligatòries als centres educatius i
el fons locals en les diferents seccions de la Biblioteca.
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Atesa la conveniència de donar aquest servei als centres de la biblioteca a Vila-seca, la
Pineda i la Plana durant l’any 2017, per mantenir actualitzat el fons documental i vistos
els pressuposts presentats i la necessitat de dotar econòmicament els serveis.
Vistos els informes de consignació pressupostària signats per l’interventor Municipal de
fons, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar una despesa de 17.912,28.-€ (IVA inclòs) per l’ adquisició de les
novetats de llibres, subscripcions en premsa i revistes, renovació de manuals i obres
obsoletes, la reposició de material malmès, perduts.., la renovació dels lots itinerants, les
lectures obligatòries als centres educatius i el fons locals en les diferents seccions de la
Biblioteca pels serveis de Vila-seca, la Pineda i la Plana, segons el detall que figura a
l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609 del pressupost per a
l’exercici de 2017.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
DE CARNAVAL DE VILA-SECA I UNA BESTRETA DE LA MATEIXA PEL 80%.
Vista la sol·licitud de l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció ordinària així com la concessió d’una bestreta del 80 % del
seu total per organitzar i realitzar les activitats de Carnaval 2017 a Vila-seca i vist
l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de
Fons i i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació de Comissió de Carnaval de Vila-seca una subvenció
ordinària de 17.000,- € (IVA inclòs) per la realització i organització de les activitats de
Carnaval 2017 a Vila-seca, amb càrrec a la partida 14.33019.48900 “Subvenció
Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca”, AD 1081 del pressupost per a l’exercici
de 2017. Per tant, la seva eficàcia queda subordinada a l’aprovació definitiva del
pressupost corresponent
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de maig
de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
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•

Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
TERCER.- Concedir a l’Associació Comissió de Carnaval de Vila-seca una bestreta del
80% per un import de 13.600.-€ d’aquesta subvenció, per tal que pugui fer front a les
despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de l’Ajuntament.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’interessat.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A
DESENVOLUPAR PROJECTES D’APRENENTATGE.
Vist l’informe de al Biblioteca municipal on s’informa favorablement la signatura d’aquest
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conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d’aprenentatge entre la URV i
l’Ajuntament de Vila-seca, sense cap cost econòmic per a la Biblioteca.
Atesa la documentació relativa al conveni de col·laboració i la informació complementària
que figura a l’expedient i vist l’informe del regidor de Cultura que considera correcta la
proposta i atès que la participació en l’educació dels infants i joves exemplifica el
compromís del nostre municipi amb un dels pilars fonamentals de la nostra societat, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la signatura del conveni de les pràctiques dels alumnes de la
Universitat Rovira i Virgili per desenvolupar projecte d’aprenentatge, sense cap cost per la
Biblioteca i facultar a l’alcalde president per a la seva signatura.
SEGON. Notificar aquest acord a la URV i a la Intervenció Municipal de Fons.

6è- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS

6.1 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) Sol·licitud efectuada per PLUS SERVICIOS VILA-SECA SL amb N.I.F. B55688162 en
què presenta declaració responsable d'una activitat d'oficina i exposició al cr Tenor Josep
Forasté, 7 local 3 de Vila-seca.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes
emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la declaració responsable efectuada per PLUS
SERVICIOS VILA-SECA SL, NIF. B55688162, d’inici de l’activitat d'oficina i exposició al cr
Tenor Josep Forasté, 7 local 3 de Vila-seca.
SEGON.Acordar l’exempció de pagament de les taxes d’obertura segons el que es
desprèn del declarat en els supòsits anàlegs pel Tribunal Suprem en les Sentències de 7 de
maig de 1987 i 28 de setembre de 1988.
TERCER.La declaració responsable d’activitat queda condicionada a l’acompliment
dels apartats per aquest tipus d’activitat.
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B) Sol·licitud efectuada per SEGURINCAT SEGURETAT I VIGILANCIA SL amb N.I.F.
B43702042 en què comunica inici d’activitat per l'obertura oficina i magatzem de serveis de
seguretat privada a l'adreça al Polígon Industrial l'Estació, nau 8 de Vila-seca.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes
emesos i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la comunicació efectuada per SEGURINCAT
SEGURETAT I VIGILANCIA SL, NIF. B43702042, d’inici de l’activitat oficina i magatzem de
serveis de seguretat privada al Polígon Industrial l'Estació, nau 8 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 830,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 766652), 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.
C) Sol·licitud efectuada per PLOPEL 2015 SL amb N.I.F. B55668883 en què presenta
declaració responsable d'una activitat d'immobiliària al cr Marcos Redondo, 22 local 2 de la
Pineda.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes
emesos, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la declaració responsable efectuada per PLOPEL 2015
SL, NIF. B55668883, d’inici de l’activitat d'immobiliària al cr Marcos Redondo, 22 local 2 de
la Pineda.
SEGON.Acordar l’exempció de pagament de les taxes d’obertura segons el que es
desprèn del declarat en els supòsits anàlegs pel Tribunal Suprem en les Sentències de 7 de
maig de 1987 i 28 de setembre de 1988.
TERCER.La declaració responsable d’activitat queda condicionada a l’acompliment
dels apartats per aquest tipus d’activitat.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
CORRESPONENT AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
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MANTENIMENT EN RÈGIM DE LLOGUER D’EQUIPS DE CARDIOPROTECCIÓ PER A
DIFERENTS EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Vist l’expedient tramitat per la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment
en règim de lloguer d’equips de cardioprotecció per a diferents edificis de l’Ajuntament de
Vila-seca, mitjançant procediment negociat sense publicitat, convocat per Acord de la
Junta de Govern Local de data 4 de juliol de 2016, i que d’acord amb l’article 150 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, s’utilitza el preu com a criteri
únic d’adjudicació.
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2016, es va
excloure de la licitació a l’empresa l’empresa CARDIO GUARD SYSTEMS, SL, per no
aportar la documentació necessària segons exigeixen els articles 60.1d) i 151.2 del
TRLCSP en relació a la clàusula setzena del plec de clàusules, i paral·lelament, es va
requerir a la següent empresa classificada, ST-ELECTROMEDICINA, SA, com a licitador
que ha formulat la següent millor oferta perquè dintre del termini de deu dies hàbils
aportés la documentació establerta en la clàusula setzena del plec de clàusules, als
efectes de procedir a l’adjudicació del contracte.
Vist el contingut de l’escrit presentat per l’empresa ST-ELECTROMEDICINA, SA, en data
14 de desembre de 2016 (RE 8052), en què manifesta la seva renúncia al procediment
de licitació del subministrament, instal·lació i manteniment en règim de lloguer d’equips
de cardioprotecció per a diferents edificis de l’Ajuntament de Vila-seca, ja que es troba en
procés de liquidació.
Atès el que disposa l’article 90 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, aplicable d’acord
amb la Disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, en relació a l’article 151.2 del
TRLCSP, es considera que l’empresa ST-ELECTROMEDICINA, SA, ha retirat la seva
oferta i no ha complimentat adequadament el requeriment de documentació dins el
termini assenyalat, i per aquest motiu, s’ha d’acceptar la seva renúncia, s’ha d’excloure
de la licitació i s’ha d’acordar requerir la mateixa documentació al següent licitador,
d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades les ofertes, essent la següent l’empresa
AB MEDICA GROUP, SA, que ha presentat una oferta per un import anual de 15.000,00
€.
D’acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions públiques que li són d'aplicació; la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de Règim Local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER.- Acceptar la renúncia presentada per l’empresa ST-ELECTROMEDICINA, SA,
i excloure-la de la classificació de la licitació del contracte de subministrament, instal·lació
i manteniment en règim de lloguer d’equips de cardioprotecció per a diferents edificis de
l’Ajuntament de Vila-seca, en aplicació de l’article 90 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
SEGON.- Requerir a la següent empresa classificada, AB MEDICA GROUP, SA, com a
licitador que ha formulat la següent millor oferta, per un preu anual de 15.000,00 € (sense
IVA) i una durada de 3 anys + 1 any prorrogable, perquè dintre del termini de deu dies
hàbils següents a rebre la corresponent notificació, presenti la documentació acreditativa
de la seva solvència tècnica i econòmica, d’acord amb la clàusula setzena del plec de
clàusules administratives particulars i també d’haver constituït la garantia definitiva per un
import de 2.250,00 €, així com qualsevol altre document que li pugui ser requerit.
TERCER.- Advertir a l’empresa AB MEDICA GROUP, SA, que de no complir aquest
requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, procedint-se a declarar deserta la
licitació.
QUART.- Notificar el present acord a les empreses que han participat a la licitació i al
departament d'intervenció.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DEVOLUCIONS DELS DIPÒSITS PER
RESPONDRE DE LES DESPESES D’AIXECAMENT DELS APROFITAMENTS
TEMPORALS DE LES PLATGES DE LA PINEDA, PERÍODE 2015-2016.
La Junta de Govern Local, en sessions de dates 15-4-2015, 22-4-2015 i 13-5-2015 va
adjudicar els aprofitaments temporals en les platges de la zona marítima terrestre del
terme municipal de Vila-seca números 1 a 14, de conformitat amb les condicions generals
i particulars especificades en la Resolució de 27-2-2015 del director general d’ordenació
del Territori i urbanisme i l’informe de la Capitania Marítima de Tarragona de data 19-22015, respecte l’explotació comercial d’artefactes flotants.
Per a respondre de les obligacions derivades de les respectives adjudicacions, els
adjudicataris dels aprofitaments temporals van dipositar en la Tresoreria Municipal els
imports que es detallen a continuació, com a condició resolutòria en concepte de dipòsit
per respondre de les despeses que pogués ocasionar l’aixecament de les instal·lacions, de
les despeses de neteja del lavabos, i de la constitució de la garantia definitiva especificada
en la clàusula 15a del Plec regulador del procediment d’adjudicació i el dipòsit previ de la
clàusula 17a d’aquest mateix Plec.
Atès que una vegada transcorregut el termini de garantia, si no resulten responsabilitats
s’ha de retornar la garantia constituïda o cancel·lar l’aval o assegurança de caució.
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Atès l’informe de la Policia Local conforme no existeixen deficiències a la zona de platja i les
guinguetes s’han desinstal·lat totalment.
Atesos els escrit presentats per F. G. V. (RE 6661/16), J. L. S. (RE 6778/16), M. E. M. (RE
6811/16), M. G. E. (RE 6812/16), C. V. E. (RE 6836/16), F. A. S. (RE 6886/16), F. T. B. (RE
7038/16), A. Q. A. (RE 6889/16), I. A. S. (RE 7218/16), J.C. P. (RE 7261/16), J. P. C. (RE
7353/16), D. F. G. (RE 7354/16), N. J. R. (RE 7422/16), i T. V. (RE 7576/16), demanant la
devolució de la respectiva garantia constituïda en l’adjudicació del procediment esmentat.
Vistes les diligències correlatives d’Intervenció DI-010-17 a DI-033-17 de data 25-1-17,
favorables únicament a la devolució dels dipòsits cartes de pagament números 670529,
670532, 670535, 670538, 670541, 670544, 670633, 670556, 670560, 674120.
Vistos els informes preceptius i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Liquidar l’adjudicació dels aprofitaments temporals en les platges de Vila-seca
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 i 13 i, en conseqüència, autoritzar i retornar als
peticionaris indicats en la part expositiva del present acord a retirar els imports que van
dipositar en la Tresoreria Municipal per respondre de les despeses que pogués ocasionar
l’aixecament de les instal·lacions, de les despeses de neteja del lavabos, i de la constitució
de la garantia definitiva.
SEGON. No autoritzar la devolució dels retirar els imports que van dipositar en la
Tresoreria Municipal per respondre de les despeses que pogués ocasionar l’aixecament
de les instal·lacions, de les despeses de neteja del lavabos, i de la constitució de la garantia
definitiva, als adjudicataris dels aprofitaments temporals números 7, 8, 9 i 14, anys 2015 i
2016, pel fet que s’acrediten responsabilitats econòmiques pendents de liquidació.
TERCER. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons i als adjudicataris dels
aprofitaments temporals esmentat l'adopció del present acord, amb l'objectiu que siguin
practicats els assentaments comptables oportuns.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ EL PROCEDIMENT OBERT PER A
L'ADJUDICACIÓ DELS APROFITAMENTS DE TEMPORADA A LES PLATGES DE LA
ZONA MARÍTIM TERRESTRE DE VILA-SECA, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
L’Ajuntament de Vila-seca ha gestionat davant la Direcció General de Ports i Costes de la
Generalitat (Administració competent en l’ordenació i protecció del sistema costaner), la
corresponent sol·licitud d’autorització d’ocupació i explotació de diversos aprofitaments
temporals en les platges del municipi per a la prestació dels serveis públics en sòl de
domini públic maritimoterrestre i en la zona de servitud de protecció que es disposen en
els respectius Plans de Serveis de Temporada.
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Atès que es tracta d’aprofitaments que no precisen d’instal·lacions fixes i que donen
servei, fonamentalment, als banyistes de la platja, amb la finalitat que els usuaris de les
platges n'obtinguin un millor aprofitament, dotant-les dels serveis adients i permetent
l'existència d'establiments que les facin més atractives sense perjudicar el seu ús públic.
Atès que les ocupacions temporals no estan adscrites a un establiment municipal i
conseqüentment s’ha de practicar la seva adjudicació atenent a una pluralitat de criteris
de valoració, d’acord amb els articles 150 i següents del TRLCSP, garantint en tot
moment els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, lliure concurrència i no
discriminació
Atès que l’Ajuntament considera que la gestió indirecta d’aquests serveis, mitjançant la
seva concessió a empresaris privats, és la fórmula més racional, econòmica i eficient de
garantir la seva prestació i explotació, al no disposar de mitjans propis idonis per a
efectuar aquestes funcions.
Vist el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques que s’ha redactat per a
l’adjudicació d’aquesta contractació, per procediment obert, i el informes jurídic i de
fiscalització econòmica.
Atès que és necessari agilitzar la tramitació de l'expedient en base a la necessitat
d'accelerar l'adjudicació i complir amb la programació del Pla d’Usos per als anys 20172021.
Atès que en la tramitació d’aquest expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Atès que la concessió d’autoritzacions dels serveis de temporada forma part de les
competències delegades per l’Alcalde a la Junta de Govern Local (punt 1.n), mitjançant
Decret de 30 de juny de 2015 (BOPT 29-8-2015 - Número 201).
Vistos els anteriors antecedents i i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Excloure de licitació els aprofitaments de temporada números 7, 9, 11 i 14,
inclosos en el Pla de Distribució d’Usos i Serveis de Temporada de les platges de Vilaseca aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 25 de novembre de 2016,
de conformitat amb l’argumentació tècnica i jurídica que obra en l’expedient (GOV
52/2017).
SEGON. Comunicar-ho a la Direcció General de Ports i Costes de la Generalitat de
Catalunya i a Capitania Marítima de Tarragona, per al seu coneixement i als efectes de la
seva aplicació en la liquidació del cànon per l’ocupació del domini públic marítima terrestre
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TERCER. Iniciar l’expedient de contractació per a l’adjudicació de l’explotació dels serveis i
ocupacions temporals números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, i 13 en les platges del terme
municipal de Vila-seca durant la temporada estiuenca 2017, prorrogable a voluntat de
l’ajuntament un any més.
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques que han
de regir aquest procediment i la seva exposició al públic en el BOPT i en el Perfil de
contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.
CINQUÈ. D’acord amb l’article 33 de la Llei 39/205, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, acordar l’aplicació al procediment de
la tramitació d’urgència de l’expedient, raó per la qual es redueixen a la meitat els terminis
legalment establerts.
SISÈ. Disposar l’obertura del procediment de licitació mitjançant procediment obert amb
diversos criteris d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada, perquè durant el
termini dels vuit dies hàbils següents a la data de publicació puguin presentar les
proposicions que estimin pertinents.
SETÈ. Condicionar l’eficàcia del present acord a l’aprovació per part de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat
del Pla de serveis de Temporada, anys 2017 2021.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL EN
L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE LA
BORSA D’ENTERRAMORTS.
La Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2017 va aprovar la relació d’aspirants
proposada en data 10 de gener de 2017 pel Tribunal qualificador del procediment de
selecció de la borsa de treball per cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball vacant
d’enterramorts del cementiri Municipal.
Atès que una vegada finalitzat el procés selectiu, s’ha detectat que el Tribunal
Qualificador va incórrer en error material en una assignació de puntuació en l’apartat
“Experiència” d’un dels aspirants.
Atès que la causa obeeix al fet que l’assignació atorgada en concepte de valoració dels
mèrits personals del Sr. I.A.A. de 14,40 punts, es correspon amb la valoració real i total
d’aquests, sense haver-se observat en el seu atorgament la limitació de la puntuació
màxima de 10 punts que regeix la baremació segons es disposa en la Base 2.3
(Valoració de mèrits) de les reguladores del procés selectiu.
Atès que el Tribunal qualificador ha procedit d’ofici a aplicar correctament l’assignació de
les puntuacions individuals del Sr. I.A.A. i a les rectificacions que se’n deriven.

30

Atès que la reassignació i rectificació de puntuacions no tenen cap incidència en la
configuració del resultat final de la prova ni en l’ordre dels aspirants aprovats.
Atesa la possibilitat de les Administracions Públiques de rectificar d’ofici o a instància de
part els errors materials, aritmètics o de fet existents en els actes administratius, regulada
en l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Ratificar l’Acta del tribunal Qualificador de la borsa de treball d’auxiliar de
cementiri municipal, de rectificació de l’error material incorregut per aquest Tribunal en la
redacció de l’Acta de 10 de gener de 2017, per la que s’atorgaven les puntuacions finals
obtingudes per cada candidat.
SEGON. Rectificar, en conseqüència, l’acord 5.2 de la Junta de Govern Local de data 16
de gener de 2017, pel que s’aprovà la classificacions dels aspirants, segons la
classificació final rectificada següent:

COGNOMS I NOM

C. B. R.
J. M. G. D.
F. G. P.
I. A. A.

Entrevista

Experiència

Màxim 10

Màxim 10

7
5
8

6,2
0
10,0

TOTAL PUNTS
Màxim 20

13,20
NO PRESENTAT
5
18,00

TERCER. Deixar inalterable la resta de l’acord 5.5 de la Junta de Govern Local de 16 de
gener de 2017.
6.6 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES TEMPORALS.

A) Vista la sol·licitud efectuada per A. C. S., en què demana llicència municipal per a
instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2016 i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir a A. C.S., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de venda
no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda
amb núm. 1, amb una ocupació de 8 metres lineals, destinada a la venda de:
marroquineria, durant l’any 2016.
SEGON.- Donar compte de la liquidació núm. 703.609, per un import de 801,60 €, la qual
ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern Local, de data 13/04/2016, un cop
comprovat que s’ha efectuat el pagament a Base, gestió d’ingressos, d’acord amb alló
que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Aquesta llicència queda condicionada a les condicions que figuren en la
llicència.

B) Vista la sol·licitud efectuada per A. C. S., en què demana llicència municipal per a
instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de Vila-seca, durant l’any 2016 i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a A. C. S., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de venda
no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de Vila-seca
amb núm. 92, 93 i 94, amb una ocupació de 7,5 metres lineals, destinada a la venda de:
marroquineria, durant l’any 2016.
SEGON.- Donar compte de la liquidació núm. 703.565, per un import de 604,50 €, la qual
ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern Local, de data 13/04/2016, un cop
comprovat que s’ha efectuat el pagament a Base, gestió d’ingressos, d’acord amb alló
que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Aquesta llicència queda condicionada a les condicions que figuren en la
llicència.
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A LA SUPERVISIÓ DE LA REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA
PINEDA.
Vist els Plecs de clàusules administratives per al contracte del servei d’assistència tècnica
per a la supervisió de la regeneració de la platja de la Pineda, establint una durada del
contracte de tres anys prorrogables per un any més per mutu acord de les parts.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
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novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’assistència tècnica per a la
supervisió de la regeneració de la platja de la Pineda, mitjançant procediment obert i
ordinari, i la despesa màxima anual de 10.000,00 € (sense IVA), i 2.100,00 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 12.100,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2017.13.17200.21000 (A- 2625).
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del servei d’assistència tècnica per a la supervisió de la regeneració
de la platja de la Pineda, per un període de tres anys prorrogables per 1 any més, per mutu
acord.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant, amb una
antelació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de
proposicions.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, segons s’estableix en els articles 301 i següents 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.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITAR UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A
L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 29-7-2016 va acordar declarar diverses àrees
o sectors amb la naturalesa de prioritàries o essencials. Entre les incloses hi ha l’Àrea de
Serveis Generals i Seguretat Pública.
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Així mateix, es van definir els serveis que tenen la consideració d’essencials, les
categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir la seva prestació i
aquelles que, pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves especialitats funcionals, es
consideren prioritaris per a garantir l’adequat funcionament dels serveis. Entre els quals
s’inclouen els serveis de Protecció Civil, i Serveis d'intervenció administrativa, atorgament
de llicències, d’inspecció i altres de control preventiu.
El Ple de la Corporació en sessió de data 25-11-2016 va aprovar el pressupost
l’Ajuntament per al 2017 i el Catàleg de llocs de treball 2017. En la relació de llocs
treball de personal funcionari hi ha el lloc de treball ( ID135) de Responsable
Llicències i Activitats, de nova creació l’any 2016, actualment ocupat en règim
comissió de serveis, la qual provisió finalitza el proper 28 de febrer de 2017.

de
de
de
de

L’art. 20.1.Dos LPGE 2016, vigent i d’aplicació en la data d’emissió d’aquest informe
(complementat per l’article 3.2 del RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic), que té
caràcter bàsic, determina que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de
personal temporal, ni al nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals
i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels
serveis públics essencials.
Atès que la Sra. E. M. P. S., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Torredembarra,
reuneix els requisits i les condicions establertes a la relació de llocs de treball per al
desenvolupament de les funcions del lloc ID 135, ha manifestat per escrit de data 27-12017 la seva conformitat per iniciar l’expedient per a la seva adscripció en aquest
ajuntament per a ocupar-la temporalment, en règim de provisió per comissió de serveis,
durant un període màxim de sis mesos.
Atesos els informes emesos al respecte, en relació amb el procediment i la legislació
aplicable per proveir el lloc vacant de Responsable de Llicències d’Activitats i Protecció
Civil en comissió de serveis i sobre l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar
la despesa que comportaria l’autorització de la citada comissió de serveis.
Atès que la competència per a aprovar les comissions de serveis i permutes entre
funcionaris correspon a la Alcaldia i que aquesta la va delegar en la Junta de Govern
Local mitjançant decret de 30-6-2015.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Sol·licitar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra que autoritzi l’adscripció
temporal en aquest Ajuntament, en comissió de serveis, durant un termini màxim de sis
mesos, a partir del 2 de març de 2017, de la funcionària de carrera d’aquell ajuntament,
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Sra. E. P. S., per a cobrir provisionalment la plaça de Responsable de Llicències
d’Activitats i Protecció Civil, Grup A-2, mentre se’n resol la provisió de forma
reglamentària.
SEGON. L’esmentada comissió de serveis tindrà efectes a partir de la data en què així ho
autoritzi l’Ajuntament de Torredembarra. Període durant el qual la funcionària
comissionada, a la qual se li reservarà el lloc de treball en aquella Corporació, tindrà dret
a percebre amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament de Vila-seca la totalitat de les
retribucions corresponents al lloc de treball de destinació.
Determinar que una vegada finalitzat el període d’aquesta comissió de serveis, i a menys
que existeixi renúncia expressa del funcionari, aquesta haurà de retornar a prestar el
seus serveis a l’Ajuntament de Torredembarra, ocupant la plaça que actualment ostenta
en propietat.
TERCER. Autoritzar la despesa pertinents amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost municipal, prevista inicialment en 28.720,75 € (període del 2-3-2017 fins a l’19-2017 ambdós inclosos), condicionant-ne la seva efectivitat a l’autorització de la
concessió de la comissió de serveis per part de l’Ajuntament de Torredembarra, amb
càrrec de les partides (SB 15100.12001, ANT. 1511.12006, CD 15100.12100, CE
15100.12101, CP 15100.1500).
QUART. La citada funcionària, actualment en comissió de serveis en l’Ajuntament de
Vila-seca fins el 28-2-2017, s’haurà incorporar al servei actiu de l’Ajuntament de
Torredembarra el dia 1-3-2017 i cessar amb efectes 2-3-2017 per a adscriure’s a partir
d’aquesta mateixa data i pel període autoritzat a l’Ajuntament de Vila-seca en comissió de
serveis, llevat que aquestes dates no siguis autoritzades per l’Ajuntament de
Torredembarra.
CINQUÈ. Que d’aquesta Resolució se’n doni coneixement al Ple de la Corporació en la
primera sessió de caràcter ordinari que se celebri, així com que es procedeixi a la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la
Província, segons disposa l’art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
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 secretari, estenc aquesta acta.

El secretaria general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.02.14 11:29:21 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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