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

DATA:
LLOC:
HORARI:

20 de març de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,00 a 19,25 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde
Sr. Josep Toquero Pujals

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

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 13 DE MARÇ DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 13 de març de 2017, que
són aprovades per unanimitat.
2n.- DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PADRONS LOCALS COMERCIALS, DE LA TAXA
DE CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI I DE LA TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES
(GUALS), PER A L’EXERCICI DE 2017.
Vistos els padrons de locals comercials, de la taxa de conservació de cementiri i de la
taxa d’entrada de vehicles (guals) confeccionats pel departament d’Hisenda, per a
l’emissió dels rebuts corresponents a l’exercici 2017.
Atès que la recaptació voluntària dels rebuts es troba delegada a BASE-Gestió
d’ingressos i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el padró confeccionat pel cobrament de la taxa de conservació del
cementiri municipal per a l’exercici de 2017.
SEGON.- Aprovar el padró confeccionat per al cobrament de la taxa d’entrada de vehicles
(guals) per a l’exercici de 2017.
TERCER.- Sotmetre els esmentats padrons a informació pública.
QUART.- Notificar el present acord a BASE-Gestió d’ingressos junt amb el corresponent
càrrec en voluntària, perquè s’emetin els corresponents rebuts.

3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ
D’ANUL.LACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE L’IIVTNU.

DE

LA

SOL.LICITUD

I.- ANTECEDENTS DE FET

1) El Sr. R. T. M., va presentar en data 1 de març de 2017 amb núm. registre 2017001645,
una sol·licitud d’anul·lació de liquidació núm. 766866 de l’IIVTNU, corresponent a l’expedient
n.17/0036 de data 3/2/2017.

II.- FONAMENTS DE DRET.-

1) Sobre aquesta liquidació el recurrent fonamenta la seva al·legació, en la sentència del
Tribunal constitucional de data 16 de febrer de 2017, havent declarat la
inconstitucionalitat de diversos preceptes de la norma foral de Guipúscoa 16/1989,
relativa a l’Impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
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2) En l’argumentació jurídica de la sentència esmentada, es ve a establir com a doctrina
jurídica el fet que quan s’acrediti que no ha existit increment de valor en el terreny urbà
transmès, no es pot aplicar l’impost.
3) La inexistència de l’increment de valor, caldrà que s’acrediti, i per tant, atès que la
norma actual això no ho preveu, l’aplicació de l’esmentada sentència no és viable,
mentre no es disposi de criteris legals i reglamentaris que vertebrin la qüestió.
4) La inconstitucionalitat s’ha declarat en els termes següents:
“....declararlos inconstitucionales i nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.”
Aquesta sentència, de moment té únicament efectes sobre l’aplicació de la norma
declarada inconstitucional, és a dir, la norma foral de Guipúscoa. Tanmateix, atesa la
identitat substantiva de la norma guipuscoana, amb la redacció de l’actual tractament de
l’impost en els territoris estatals comuns (com es el cas català) en la vigent Llei
d’hisendes locals, RD leg 2/2004, cal preveure que davant situacions similars, el
pronunciament serà també idèntic.
El propi Tribunal constitucional, va emetre la nota informativa 10/2017 en la que finalitza
dient que “corresponde por tanto al legislador....llevar a cabo la modificaciones o
adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las
situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.
Així mateix, les associacions municipalistes, i particularment la FEMP, mitjançant la seva
“dirección general de los Servicios jurídicos y coordinación territorial”, ha emès un informe
relatiu a la descripció i impacte de l’esmentada sentència, que també conclou:
a) que de moment la sentència nomes té efectes sobre l’aplicació de la norma foral
declarada inconstitucional, no pas sobre la resta de liquidacions efectuades a l’empar de
la normativa comú.
b) amb la necessitat que el legislador faci les modificacions oportunes a la legislació
comú per tal de poder aplicar els criteris del Tribunal Constitucional.
Atès que la sentència no és directament aplicable al cas recorregut, i que alhora, en
defecte de normes procedimentals que regulen la seva aplicació, de moment és
d’impossible aplicació la sentència a procediments concrets.
5) La normativa en la que s’ha fonamentat la liquidació que el recurrent impugna, és la
continguda en la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per RD leg 2/2004, articles 104 a 110.
6) Mentre no es disposi de norma que reguli com cal acreditar i declarar la manca de
increment de valor, aquesta resolució no pot tenir altre sentit que el desestimatori.
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7) Tot l’anterior sense perjudici de la revisió de les liquidacions que es puguin produir,
derivats de l’aplicació de les normes modificades , tant bon punt aquestes entrin en vigor.
Revisió que fins i tot podrà arribar a abastar la devolució dels ingressos indeguts que
s’hagin produït durant el període entremig entre la sentència i la modificació de la llei
d’Hisendes locals, tal i com així ho ha instat el propi Tribunal constitucional.
Vist tot l’anteriorment exposat 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.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. R. T. M., d’anul·lació de la liquidació
núm. 766866 de l’IIVTNU, corresponent a l’expedient n.17/0036 de data 3/2/2017, per un
import de 579,84€, de conformitat amb els fonaments legals expressats.
SEGON.- Notificar a l’interessat la present resolució.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES RELACIONS DE FACTURES.

A) 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 atesa 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-2017000147), per import de 66.382,97 €, així com el seu pagament.
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SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000151 i ordenar la seva reposició, per import de 103,32 euros.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
B) 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 atesa 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-2017000158), per import de 290.317,80 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
C) 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
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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 atesa 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-2017000167), per import de 239.544,95 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000169 i ordenar la seva reposició, per import de 264,10 euros.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE REMODELACIÓ DEL POU DE CLAVEGUERAM I LES SEVES
ESCOMESES DE DIVERSOS CARRERS DE LA PINEDA I DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 29 de
desembre de 2016, per la contractació de les obres de renovació dels pous i xarxes de
sanejament de diversos carrers de La Pineda i Vila-seca (Lots 1, 2 i 3), 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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LOT 1: OBRES DE RENOVACIÓ DELS POUS DE CLAVEGUERAM I LES SEVES
ESCOMESES A LA CRUÏLLA CARRERS PEP VENTURA I EMILI VENDRELL DE LA
PINEDA.

1

6

EMPRESA
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

2

1

COVAN OBRES PUBLIQUES,SL

54.318,74 €

91,8

3

14

VORACYS,SL

62.231,90 €

80,2

4

20

CURNAL INVEST, SL

63.434,58 €

78,6

5

2

EXXABER, SL

64.916,56 €

76,8

6

4

SOREA, SOC. ABAST DE AGUAS SA

67.363,67 €

74,0

7

5

M I J GRUAS, SA

68.753,22 €

72,5

8

3

CONSTRUCCIONS TRULL, SL

69.000,00 €

72,3

9

11

TOP PROYECTOS I CONTRATAS, SL

69.056,39 €

72,2

10

16

ACSA, OBRAS E INFRAESTR., SAU (SORIGUE)

69.611,77 €

71,7

11

8

GILABERT I MIRO, SA

69.800,00 €

71,5

12

9

ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL

71.582,84 €

69,7

13

19

PAVIMENTS ASFALTICS MORA D'EBRE (PAMESA)

74.559,00 €

66,9

PREU OFERTA
49.880,00 €

PUNTS
100,0

14

17

AGROVIAL, SA

76.214,67 €

65,4

15

18

SERVIDEL,SLU

77.428,23 €

64,4

16

7

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

79.583,28 €

62,7

17

12

GARCIA RIERA, SL

83.957,01 €

59,4

LOT 2: OBRES DE RENOVACIÓ DELS POUS DE CLAVEGUERAM I LES SEVES
ESCOMESES A LA CRUÏLLA CARRERS D’ENRIC MORERA I D’EMILI VENDRELL DE
LA PINEDA.

PREU OFERTA (€)

PUNTS

40.880,00 €

100,0

1

6

EMPRESA
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

2

1

COVAN OBRES PUBLIQUES,SL

41.949,25 €

97,5

3

2

EXXABER, SL

48.564,57 €

84,2

4

14

VORACYS,SL

51.809,82 €

78,9

5

4

SOREA, SOC. ABAST DE AGUAS SA

52.185,39 €

78,3

6

3

CONSTRUCCIONS TRULL, SL

53.000,00 €

77,1

7

16

ACSA, OBRAS E INFRAESTR., SAU (SORIGUE)

53.205,15 €

76,8

8

20

CURNAL INVEST, SL

54.008,63 €

75,7

7

9

19

PAVIMENTS ASFALTICS MORA D'EBRE (PAMESA)

54.932,00 €

74,4

10

5

M I J GRUAS, SA

55.271,23 €

74,0

11

9

ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL

55.453,91 €

73,7

12

11

TOP PROYECTOS I CONTRATAS, SL

56.510,79 €

72,3

13

8

GILABERT I MIRO, SA

57.900,00 €

70,6

14

17

AGROVIAL, SA

59.759,74 €

68,4

15

18

SERVIDEL,SLU

59.985,18 €

68,2

16

7

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

62.499,81 €

65,4

17

12

GARCIA RIERA, SL

65.037,65 €

62,9

LOT 3: OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER
ROBERT D’AGUILÓ DE VILA-SECA.

PREU OFERTA (€)
42.024,44 €

1

17

EMPRESA
AGROVIAL, SA

2

5

M I J GRUAS, SA

44.959,67 €

3

3

CONSTRUCCIONS TRULL, SL

46.000,00 €

4

19

PAVIMENTS ASFALTICS MORA D'EBRE (PAMESA)

5

16

ACSA, OBRAS E INFRAESTR., SAU (SORIGUE)

46.451,00 €
46.820,80 €

6

4

SOREA, SOC. ABAST DE AGUAS SA

47.146,35 €

7

2

EXXABER, SL

47.251,55 €

8

21

ARAGONESA DE OBRAS CIVILES

47.814,24 €

9

20

CURNAL INVEST, SL

10

11

TOP PROYECTOS I CONTRATAS, SL

48.456,43 €
48.513,77 €

11

6

TECNOFIRMES

12

9

ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL

48.880,00 €
50.099,26 €

13

13

BOSIR,SA

50.565,12 €

14

8

GILABERT I MIRO, SA

51.800,00 €

15

14

VORACYS,SL

52.814,44 €

16

18

SERVIDEL,SLU

17

12

GARCIA RIERA, SL

54.207,02 €
54.347,03 €

18

15

OBRES VENT I SOL 2010, SL

56.299,00 €

19

10

JIMARAN, SL

56.411,77 €

20

7

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

56.818,46 €

PUNTS

100,0
93,5
91,4
90,5
89,8
89,1
88,9
87,9
86,7
86,6
86,0
83,9
83,1
81,1
79,6
77,5
77,3
74,6
74,5
74,0
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Vist que les ofertes corresponents als Lots 1, 2 i 3 de les empreses que han obtingut
major puntuació TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, per al Lot 1 i 2 i AGROVIAL, SA per al
Lot 3, es van identificar com a desproporcionades o anormals, en aplicació dels criteris de
l’article 85.4 RGLCAP, per la qual cosa aquest Ajuntament de Vila-seca va efectuar
requeriment per la Mesa de Contractació en data 24 de febrer de 2017 per tal que
justifiquessin la valoració de les ofertes presentades en cada licitació i en data 2 de març
de 2017 les empreses requerides van presentar els corresponents documents justificatius
i aclariments, donant-se per vàlides les justificacions aportades d’acord amb els informes
emesos per l’enginyer municipal de data 8 i 10 de març de 2017, en el que es proposa
l’adjudicació de les obres de referència a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA per
als Lots 1 i 2, i AGROVIAL, SA per al Lot 3..
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 atesa la proposta formulada per la
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 de les obres de renovació dels pous i xarxes de sanejament
de diversos carrers de La Pineda i de Vila-seca (Lots 1, 2 i 3):
LOT 1: Obres de renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses a la cruïlla
dels carrers de Pep Ventura amb Emili Vendrell al nucli urbà de la Pineda, a l’empresa
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, pel preu de 49.880,00 € (IVA exclòs), 10.474,80 € en
concepte d’IVA, amb un total de 60.354,80 € (IVA inclòs):

1

6

EMPRESA
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

2

1

COVAN OBRES PUBLIQUES,SL

54.318,74 €

91,8

3

14

VORACYS,SL

62.231,90 €

80,2

4

20

CURNAL INVEST, SL

63.434,58 €

78,6

5

2

EXXABER, SL

64.916,56 €

76,8

6

4

SOREA, SOC. ABAST DE AGUAS SA

67.363,67 €

74,0

7

5

M I J GRUAS, SA

68.753,22 €

72,5

8

3

CONSTRUCCIONS TRULL, SL

69.000,00 €

72,3

PREU OFERTA
49.880,00 €

PUNTS
100,0

9

11

TOP PROYECTOS I CONTRATAS, SL

69.056,39 €

72,2

10

16

ACSA, OBRAS E INFRAESTR., SAU (SORIGUE)

69.611,77 €

71,7

9

11

8

GILABERT I MIRO, SA

69.800,00 €

71,5

12

9

ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL

71.582,84 €

69,7

13

19

PAVIMENTS ASFALTICS MORA D'EBRE (PAMESA)

74.559,00 €

66,9

14

17

AGROVIAL, SA

76.214,67 €

65,4

15

18

SERVIDEL,SLU

77.428,23 €

64,4

16

7

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

79.583,28 €

62,7

17

12

GARCIA RIERA, SL

83.957,01 €

59,4

LOT 2: Obres de renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses a la cruïlla
dels carrers d’Enric Morera amb Emili Vendrell al nucli urbà de la Pineda, a l’empresa
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA, pel preu de 40.880,00 € (IVA exclòs), 8.584,80 € en
concepte d’IVA, amb un total de 49.464,80 € (IVA inclòs).

PREU OFERTA (€)

PUNTS

1

6

EMPRESA
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

40.880,00 €

100,0

2

1

COVAN OBRES PUBLIQUES,SL

41.949,25 €

97,5

3

2

EXXABER, SL

48.564,57 €

84,2

4

14

VORACYS,SL

51.809,82 €

78,9

5

4

SOREA, SOC. ABAST DE AGUAS SA

52.185,39 €

78,3

6

3

CONSTRUCCIONS TRULL, SL

53.000,00 €

77,1

7

16

ACSA, OBRAS E INFRAESTR., SAU (SORIGUE)

53.205,15 €

76,8

8

20

CURNAL INVEST, SL

54.008,63 €

75,7

9

19

PAVIMENTS ASFALTICS MORA D'EBRE (PAMESA)

54.932,00 €

74,4

10

5

M I J GRUAS, SA

55.271,23 €

74,0

11

9

ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL

55.453,91 €

73,7

12

11

TOP PROYECTOS I CONTRATAS, SL

56.510,79 €

72,3

13

8

GILABERT I MIRO, SA

57.900,00 €

70,6

14

17

AGROVIAL, SA

59.759,74 €

68,4

15

18

SERVIDEL,SLU

59.985,18 €

68,2

16

7

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

62.499,81 €

65,4

17

12

GARCIA RIERA, SL

65.037,65 €

62,9

LOT 3: Obres de renovació de la xarxa de sanejament del carrer Robert d’Aguiló de Vilaseca, a l’empresa AGROVIAL, SA, pel preu de 42.024,44 € (IVA exclòs), 8.825,13 € en
concepte d’IVA, amb un total de 50.849,57 € (IVA inclòs).
.
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PREU OFERTA (€)
42.024,44 €

1

17

EMPRESA
AGROVIAL, SA

2

5

M I J GRUAS, SA

44.959,67 €

3

3

CONSTRUCCIONS TRULL, SL

46.000,00 €

4

19

PAVIMENTS ASFALTICS MORA D'EBRE (PAMESA)

5

16

ACSA, OBRAS E INFRAESTR., SAU (SORIGUE)

46.451,00 €
46.820,80 €

6

4

SOREA, SOC. ABAST DE AGUAS SA

47.146,35 €

7

2

EXXABER, SL

47.251,55 €

8

21

ARAGONESA DE OBRAS CIVILES

47.814,24 €

9

20

CURNAL INVEST, SL

10

11

TOP PROYECTOS I CONTRATAS, SL

48.456,43 €
48.513,77 €

11

6

TECNOFIRMES

12

9

ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL

48.880,00 €
50.099,26 €

13

13

BOSIR,SA

50.565,12 €

14

8

GILABERT I MIRO, SA

51.800,00 €

15

14

VORACYS,SL

52.814,44 €

16

18

SERVIDEL,SLU

17

12

GARCIA RIERA, SL

54.207,02 €
54.347,03 €

18

15

OBRES VENT I SOL 2010, SL

56.299,00 €

19

10

JIMARAN, SL

56.411,77 €

20

7

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

56.818,46 €

PUNTS

100,0
93,5
91,4
90,5
89,8
89,1
88,9
87,9
86,7
86,6
86,0
83,9
83,1
81,1
79,6
77,5
77,3
74,6
74,5
74,0

SEGON.- Requerir a l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SA amb NIF núm. A85058618
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 dinovena 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 les
garanties definitives per un import de 2.494,00 € per al LOT 1 i un import de 2.044,00 € per
al LOT 2, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Requerir a l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF núm. A25059924 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 dinovena 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 2.101,22 € per al LOT 3, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
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QUART.- Advertir a les empreses TECNOLOGIA DE FIRMES, SA i AGROVIAL, SA que
de no complir aquests requeriments no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se
un nou requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en la segona posició.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE
LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DEL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE PRÓRROGA DE LA
LLICÈNCIA CONCEDIDA PER L’ESTESA D’UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA AL
MUNICIPI DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya de pròrroga de la llicència concedida per l’estesa d’una xarxa de
fibra òptica al municipi 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:
PRIMER.- Concedir al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya una pròrroga de la llicència municipal concedida per l’estesa
d’una xarxa de fibra òptica al municipi de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i
sota el següent condicionament:
1a.- Les actuacions que es proposen en la modificació de projecte que s’ha presentat
complementen les obres i instal·lacions previstes a la llicència 498/15, i són necessàries
per a la plena operativitat funcional de la xarxa de fibra òptica que s’està executant dins el
terme municipal de Vila-seca. El traçat alternatiu proposat, a més, se situa pràcticament a
peu de parcel·la del cementiri de Vila-seca, de forma que una hipotètica connexió a
aquest equipament o al tanatori municipal es simplifica enormement.
Les condicions urbanístiques aplicables a la llicència no es modifiquen amb les
actuacions projectades, ja que el seu àmbit se situa a la via pública, tal i com ja succeïa
en la llicència inicialment concedida.
2a.- Es concedeix un termini addicional de 9 mesos per finalitzar les obres esmentades.
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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3a.- Seran d’aplicació les mateixes condicions establertes en la llicència municipal
concedida núm. 498/15.

B) SOL·LICITUD DE LIDL SUPERMERCATS SAU DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
REALITZAR TREBALLS DE REFORMA INTERIOR D’UN LOCAL COMERCIAL AL
RAVAL DE LA MAR S/N A VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Lidl Supermercats SAU de llicència municipal per a realitzar treballs de
reforma interior d’un local comercial al c. Raval de la Mar s/n 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:
PRIMER.- Concedir a Lidl Supermercats SAU, la llicència municipal d’obres 134/17 per
realitzar els treballs de reforma interior d’un local comercial al c. Raval de la Mar s/n 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 sis 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.
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7a.- La llicència municipal no tindrà efectivitat fins que no es presenti el projecte executiu
de les obres, que inclogui tots els documents complementaris previstos a la normativa
aplicable.
8a.- 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.
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.
11a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats.
12a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
13a.- 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. 766918 de data 10.02.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

6.969,60 €
1.742,40 €

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

8.712,00 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.742,40 € 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.

C) SOL·LICITUD DE VAXAL EDIFICACIONES VILANOVA Y JEPADIS SL DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA REFORMA DE LA NAU SITUADA A L’AVDA.
RAMON D’OLZINA, 646 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Vaxal Edificaciones Vilanova y Jepadis SL de llicència municipal per a
la reforma de la nau situada a l’avda. Ramon d’Olzina, 646 de Vila-seca, així com l’informe
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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:
PRIMER.- Concedir a Vaxal Edificaciones Vilanova y Jepadis SL, la llicència municipal
d’obres 916/16 per a la reforma de la nau situada a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 646 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 sis 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.- La llicència municipal no tindrà efectivitat fins que no es presenti el projecte executiu
de les obres, que inclogui tots els documents complementaris previstos a la normativa
aplicable.
8a.- 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
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corresponent visita d’inspecció. Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà
d’acreditar i/o justificar la legalització de les modificacions de les instal·lacions, si s’escau.
9a.- L’executivitat de la llicència i per tant de l’inici de les obres, resta condicionada a la
presentació del projecte executiu.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
12a.- Aquesta llicència correspon exclusivament a les obres a executar. S’ha de tramitat
la corresponent llicència d’activitat.
13a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
14a.- 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. 766637 61 de data 31.12.16 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

4.386,20 €
1.096,55 €

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

5.482,75 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.096,55 € 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 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI DE RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT SANCIONADOR 664/16.
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Atès que per resolució de l'Alcaldia de data 22 de setembre de 2016, es va ordenar la
incoació d'expedient sancionador al Sr. J. M. E. P., com a presumpte responsable d’una
infracció urbanística greu , segons prescriu l’article 200 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador.
Instruït el procediment, el Sr. J. M. E. P. ha presentat al·legacions en dates 14 d’octubre
(RE6744) i 30 i 4 de novembre de 2016 (RE 7217 i 7260), contra el decret de l’Alcaldia de
22 de setembre de 2016, d’incoació d’expedient sancionador, en els quals manifesta que
ell no és subjecte responsable en l’expedient, ja que ha subscrit un contracte
d’arrendament amb la societat “Restaurantes y Hoteles del Tarragonés, SL”, que seria el
presumpte responsable del desenvolupament de l’activitat. Al mateix escrit al·lega que no
és possible incoar expedient sancionador per una infracció greu si han transcorregut més
de 4 anys que es va cometre, també sol·licita el recàlcul de la sanció i l’arxiu de
l’expedient.
En dates 20 de desembre de 2016 i 24 de gener de 2017, l’arquitecte municipal i els
Serveis Jurídics emeten informe respecte el contingut de les al·legacions.
Es constata la construcció d’una nau de planta diàfana, a mode de sala-menjador, sense
distribuir de 328 m2 (g). De les construccions i/o instal·lacions de les quals no es té
constància de la seva data de construcció, d’acord amb la seqüència d’ortofotos
facilitades per l’ICGC, hauran de ser considerades objecte d’infracció urbanística aquelles
que no disposin d’autorització i tinguin una data de finalització posterior a setembre de
2010, d’acord amb l’article 227 del TRLU: cos construït (d), cos construït (e) i cos
construït (f).
Vistes les al·legacions presentades pel Sr. J. M. E. P. en data 28 de febrer de 2017 (RE
1709), contra la proposta de resolució de l’expedient sancionador, en les quals manifesta
que s’ha produït indefensió en la tramitació del procediment per manca de motivació, i per
tant, nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 47.1a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vist l’informe jurídic emès al respecte en el que es manifesta que en primer terme la Llei
de procediment administratiu aplicable és la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, ja que
segons disposa l’apartat a) de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, es tracta d’un procediment iniciat mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 22 de
setembre de 2016, abans, per tant, de l’entrada en vigor d’aquesta darrera Llei, l’1
d’octubre de 2016.
De la citada infracció, n'és responsable el Sr. J. M. E. P. com a propietari dels terrenys i
promotor de les obres.
L'esmentada infracció es classifica com a greu d’acord amb l’apartat a) de l‘article 214 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
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En data 6 de febrer de 2017, es formula proposta de resolució per part de la Instructora
de l’expedient.
Atès que correspon a la Junta de Govern Local dictar la resolució de l’expedient, de
conformitat amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny
de 2015, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Considerar subjecte responsable al Sr. J. M. E. P., en base als informes tècnic
i jurídic i d’acord amb l’article 122 i 135 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i l’article 221 del DL
1/2010, de 3 d’agost.
SEGON. Estimar les al·legacions presentades pel Sr. J. M. E. P., pel que fa a la
prescripció de les infraccions, respecte les edificacions (d), (d.1) i (f), d’acord amb l’article
227.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que estableix un termini de
prescripció de 4 anys per les infraccions urbanístiques greus, i arxivar les actuacions en
matèria de règim sancionador de les mateixes.
TERCER. Desestimar les al·legacions presentades en data 28 de febrer de 2017, perquè
s’ha seguit en la seva totalitat la tramitació prevista en el procediment regulat a l article
144 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
protecció de la legalitat urbanística, en relació a l’article 200 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, i al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador.
També s’ha donat compliment als requisits continguts al Decret 64/2017, de 13 de maig,
pel que fa a l’elaboració del plec de càrrecs així com al contingut de la proposta de
resolució, havent de ressaltar la infracció urbanística comesa, continguda en l’informe
dels Serveis Jurídics de data 21 de setembre de 2016.
La multa que correspon a la infracció ha estat determinada aplicant els paràmetres de
l’article 137.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
protecció de la legalitat urbanística, tal i com es detalla en l’informe dels Serveis Tècnics
Municipals de data 20/12/2016.
Pel que fa a possibles discrepàncies entre el procediment sancionador i el de restauració
de la legalitat urbanística, aquestes o existeixen en cap cas, ja que tant els informes
tècnics com els jurídics fan referència i són aplicables a ambdós procediments, que tenen
el mateix objecte.
La motivació de la proposta de resolució compleix els paràmetres establerts en l’article
54 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, quan parla de succinta referència de fets i de
fonaments de dret, ja que es recondueix la decisió que conté, a una regla de dret que
autoritza la decisió o de la qual sorgeix.
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Per això, en la proposta de resolució es fixen en primer terme, els fets de la consideració
que es parteix, i s’inclou els fets en el supòsit d’una norma jurídica, i en segon lloc raona
com aquesta norma jurídica imposa la resolució que s’adopta a la part dispositiva de
l’acte, de manera que la motivació és un element material dels actes administratius i no
un simple requisit formal.
QUART. Imposar una sanció de 73.800 € al Sr. J. M. E. P., d’acord amb el recàlcul
realitzat per l’arquitecte municipal, un cop arxivades les actuacions per a les edificacions
(d), (d.1) i (f), tenint en compte que l’edificació (e) restarà en condició de fora d’ordenació i
mantenint com a objecte del mateix la nau (g) amb la consideració d’infracció urbanística
greu.
CINQUÈ. Aprovar la liquidació núm. 767.213 a nom del Sr. J. M. E. P. per import de
73.800 €, en concepte de sanció, a nom del Sr. Josep M. Elías Prats DNI 39824958K que
es notifica amb aquesta resolució.
SISÈ. Notificar aquesta resolució al Sr. Josep M. Elías Prats DNI 39824958K, i al
departament d’Intervenció Municipal.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
565/2016.
Atès el procediment abreujat núm. 565/2016, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 1 de Tarragona, interposat per E. D. P. B., i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 565/2016, que se segueix davant
el Jutjat Contenciós Administratiu, número 1 de Tarragona interposat per E. D. P. B., en
qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
5.2 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.
Vista la sol·licitud efectuada per P. J. J. B. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una
activitat de bar al Ps. Pau Casals, 76, local 37, vistos els informes emesos al respecte.
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Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat.
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 P. J. J. B., d’inici d’activitat
per canvi de nom de bar al Ps. Pau Casals, 76, local 37, anterior titular F. A. S.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 636,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.709250), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès és de 10 persones.

QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
A) Vista la sol·licitud presentada per E. L. V. en què demana llicència municipal pel
repartiment, pel terme municipal de Vila-seca, de 5.000 exemplars de publicitat, vistos els
informes emesos al respecte.
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 E. L. V. llicència municipal pel repartiment, pel terme municipal
de Vila-seca, de 5.000 exemplars de publicitat.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 30,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.767161), 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.
B) Vista la sol·licitud efectuada per I. F. G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat LA FORMIGA del qual és titular,
situat al cr. de la Riera, 84 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
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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 I. F. G. llicència per a la instal·lació de 10 taules i 40 cadires a la
via pública de LA FORMIGA, situat al cr. de la Riera, 84 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 792,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767179), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

C) Vista la sol·licitud efectuada per H. Q. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar cafeteria R055 del qual és
titular, situat a l'av. Ramon d’Olzina, 55 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
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 H. Q. llicència per a la instal·lació de 5 taules i 20 cadires a la via
pública de Bar cafeteria R055, situat a l'av. Ramon d’Olzina, 55 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 1.020,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767003), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
D) Vista la sol·licitud efectuada per A. H. P. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR ESTACIÓN del qual és
titular, situat al cr de Compte de Sicart, 78 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.

21

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. H. P. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la
via pública de BAR ESTACIÓN, situat al cr de Compte de Sicart, 78 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 475,20€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767158), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

E) Vista la sol·licitud efectuada per G. Y. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar restaurant EL ARTE del qual
és titular, situat a l'av Ramon d'Olzina, 3 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
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 G. Y. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la via
pública de Bar restaurant EL ARTE, situat a l'av Ramon d'Olzina, 3 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 816,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767153), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
F) Vista la sol·licitud efectuada per E. O. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR EL POU del qual és titular,
situat a l’av Ramon d’Olzina, 44 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
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 E. O. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la via
pública de BAR EL POU, situat a l’av Ramon d’Olzina, 44 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 1.224,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767099), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
G) Vista la sol·licitud efectuada per Y. W. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat RINCON DE MANOLO II del qual
és titular, situat al c/ de Josep Anselm Clavé GALERIES MERCAT, LOCAL NÚM. 1 de Vilaseca, vistos els informes emesos al respecte.
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 Y. W. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la via
pública de RINCON DE MANOLO II, situat al c/ de Josep Anselm Clavé GALERIES
MERCAT, LOCAL NÚM. 1 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 950,40€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767178), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
H) Vista la sol·licitud efectuada per P. C. G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat La Poma del qual és titular, situat
a l’av Alcalde Pere Molas, 6 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
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 P. C. G. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la
via pública de La Poma, situat a l’av Alcalde Pere Molas, 6 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 816,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767004), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

I) Vista la sol·licitud efectuada per M. C. R. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LA GAMBA del qual és
titular, situat Al cr. de Josep Anselm Clavé GALERIES MERCAT, LOCAL NÚM. 4-5 de Vilaseca, vistos els informes emesos al respecte.
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 M. C. R. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la
via pública de BAR LA GAMBA, situat Al cr. de Josep Anselm Clavé GALERIES MERCAT,
LOCAL NÚM. 4-5 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 950,40€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767157), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
J) Vista la sol·licitud efectuada per RESTAURACIONES VILA-SECA SL en què demana
llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat
VIVALDI del qual és titular, situat al cr de la Font, 10 de Vila-seca, vistos els informes
emesos al respecte.
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 RESTAURACIONES VILA-SECA SL amb NIF B43550607
llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la via pública de VIVALDI, situat al cr
de la Font, 10 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 237,60 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767199), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
K) Vista la sol·licitud efectuada per H. S. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat FRANKFURT PREET del qual és
titular, situat a l'av Ramon d'Olzina, 89 local 9 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
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 H. S. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la via
pública de FRANKFURT PREET, situat a l'av Ramon d'Olzina, 89 local 9 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 816,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767203), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
L) Vista la sol·licitud efectuada per J. A. S. H. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Hostal Salvado del qual és titular,
situat a la pl de l’Església, 18 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
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 J. A. S. H. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la
via pública de Hostal Salvado, situat a la pl de l’Església, 18 de Vila-seca.
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SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 633,60 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767197), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
M) Vista la sol·licitud efectuada per A. Q. T. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar HISTORIC'S
del qual és titular, situat a Plaça de Voltes, 5 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
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. Q. T. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació d’ 4 taules i
16 cadires a la via pública de Bar HISTORIC'S, situat Plaça de Voltes, 5 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 316,80€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767182), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
N) Vista la sol·licitud efectuada per G. Y. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar restaurant EL
ARTE del qual és titular, situat a a l'av Ramon d'Olzina, 3 de Vila-seca, vistos els informes
emesos al respecte.
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 G. Y. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació d’ 2 taules i 8
cadires a la via pública de Bar restaurant EL ARTE, situat a l'av Ramon d'Olzina, 3 de Vilaseca.
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SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 408,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767209), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ DEL DUPROCIM MUNICIPAL.
Atès que s’ha informat i justificat sobre la necessitat de procedir a efectuar la contractació
del servei d’assistència tècnica per a la revisió i actualització del Document únic de
protecció civil municipal (DUPROCIM) del municipi de Vila-seca, a través dels serveis
professionals d’una empresa especialitzada del sector.
Atès que les “Necessitats administratives a satisfer” estan especificades en l’informe del
Regidor delegat de Serveis Generals i Seguretat Pública de data 27-2-2017 i en el de 251-2017, conjunt dels tècnics de Governació i Protecció Civil .
Atès que s’ha negociat en els termes de l’art. 87 TRLCSP amb diverses empreses
especialitzades del sector, essent l’oferta de l’empresa MS CONSULTORS ENGINYERIA
I SEGURETAT DES DE 2001, SL (CIF B-65646077), la que ofereix en conjunt les millors
condicions econòmiques i temporals d’execució, pel preu de 9.750,18 euros (Iva inclòs).
Atès l’informe jurídic favorable del responsable del procediment, i la diligència
d’Intervenció de l’Ajuntament (DI 5811).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona
del Text refós d ela 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. 111, o
sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre. 35-36
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar la contractació de l’assistència tècnica per a la revisió i actualització del
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) del municipi de Vila-seca, pel
procediment de contracte menor (Exp. Gov.69/2017).
SEGON. Aprovar la quantia de 8.050,00 euros de principal, més 1.692,18 euros en
concepte d’IVA, que fan un total de 9.750,18 euros amb l’Iva inclòs, en concepte de
despesa màxima que per a aquest Ajuntament pot representar la contractació d’aquesta
assistència tècnica; d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març. Essent l’aplicació pressupostària amb càrrec a la partida 2017.15.46200.22706 AD5811.
TERCER. Adjudicar a l’empresa MS CONSULTORS ENGINYERIA I SEGURETAT DES
DE 2001, SL (CIF B-65646077), el contracte d’assistència tècnica per a la elaboració
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) del municipi de Vila-seca, pel
preu total de 9.750,18 euros, l’Iva inclòs.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
CINQUÈ. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT PER A
L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE VILA-SECA, LA PLANA I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
ANNEXES.
La Junta de Govern Local en data 21 de novembre de 2016, va aprovar l’expedient de
contractació i el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per la gestió i
explotació de les instal·lacions de les piscines municipals de Vila-seca i la Plana i
instal·lacions annexes en règim de concessió administrativa (Exp. 380/16), per
procediment obert, en règim de tramitació ordinària. Així mateix es va autoritzar la
despesa i la convocatòria de licitació.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 229 d’1 de
desembre de 2016 i al Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament des de
la mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
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Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules
que regula aquesta contractació.
Atès que amb les dates 18 de gener, 26 de gener, 24 de febrer, 2 i 3 de març, es constituí
la Mesa de Contractació i aquesta, després de la recepció i validació de l’informe emès
pel comitè d’experts en data 23 de febrer de 2017, realitzà la corresponent proposta
d’adjudicació a favor de l’empresari que ha obtingut la puntuació necessària segons
aplicació dels criteris establerts a la clàusula 18ena.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, vist l’informe de la Intervenció
Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data 3 de març
de 2017 en aplicació del criteris establerts a la clàusula 18 del procediment per
l’adjudicació del servei de de la gestió explotació en règim de concessió administrativa de
les piscines municipals de Vila-seca i la Plana i instal·lacions annexes (Exp. 380/16), per
procediment obert, en règim de tramitació ordinària per un termini de 4 anys amb
possibilitat de pròrroga per un any més
Quadre resum de la puntuació final:
Núm ordre

1er

2on
3er

Licitador

Puntuació final

UTE EKIP PROYECTOS DEPORTIVOS 360 SL,
META GESTIÓN TARRACO,SL,
NETESPORT GESTION INTEGRAL
INSTALACIONES DEPORTIVAS, SL
FITNESS PROJECT CENTER

88,5

INICIATIVES PER LA GESTIÓ ESPORTIVA, SL
FERROVIAL, SL

81,2
65,7

SEGON. Segons la qual, la oferta que ha obtingut la puntuació necessària, en aplicació
del criteris establerts a la clàusula 18ª del Plec, és la formulada per la UTE UTE EKIP
PROYECTOS DEPORTIVOS 360 SL, META GESTIÓN TARRACO,SL, NETESPORT
GESTION INTEGRAL, INSTALACIONES DEPORTIVAS, SL I FITNESS PROJECT
CENTER per la qual abonarà a l’Ajuntament de Vila-seca un cànon anual de 51.000
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Euros. L’import del cànon corresponent a l’any 2017 serà proporcional al temps de
prestació del servei.
TERCER. De conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP notificar i requerir a la UTE
formada per les empreses i participació següent: EKIP PROYECTOS DEPORTIVOS 360
SL(B-66353640), que té un 51%, META GESTIÓN TARRACO,SL(B-43849637) que té
un 25%, NETESPORT GESTION INTEGRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS, SL
(B66585563) que té un 15%, I FITNESS PROJECT CENTER( B19207083) que té un
9%,) perquè dins dels quinze dies hàbils següents a rebre la corresponent notificació,
aporti a l’Ajuntament de Vila-seca:

La documentació justificativa dels certificats d’estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat
Social de les quatre empreses que conformaran la UTE.
Haver dipositat la garantia definitiva per import de 10.200 Euros per qualsevol dels
mitjans establerts a l’article 96 del TRLCSP aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre
( a ingressar en quantitat proporcional a la seva participació a la UTE en cas que aquesta
no estigui constituïda).
QUART. Advertir a UTE EKIP PROYECTOS DEPORTIVOS 360 SL,META GESTIÓN
TARRACO,SL, NETESPORT GESTION INTEGRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS,
SL I FITNESS PROJECT CENTER) que de no complir aquest requeriment no procedirà
l’adjudicació al seu favor.
CINQUÈ. Fer avinent a la UTE que abans de la signatura del contracte, aquesta haurà
d’aportar escriptura pública de constitució com a tal i NIF que se li hagi assignat.
SISÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant i notificarho als licitadors i a l’àrea econòmica.
SETÈ. Que realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per
a resoldre al respecte.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
RESTANT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ DE REIS DE VILASECA.
Ates que la Junta de Govern Local en data 6 de febrer de 2017 va aprovar la concessió
d’una subvenció a l’Associació de Reis de Vila-seca per un import de 18.000,-€ per la
organització i realització de les activitats de Reis de 2017.
Atesa la concessió a l’Associació de Reis de Vila-seca d’una bestreta del 80% d’aquesta
subvenció, per fer front a les despeses prèvies a la realització de les activitats i del
programa a realitzar.
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Vista la relació de justificants presentats per la l’Associació de Reis de Vila-seca
corresponents a l’organització de les activitats de Reis de Vila-seca 2017.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Reis de Vila-seca per
un import de 21.399,69.-€ com a justificació de la subvenció aprovada per la Junta de
Govern Local en data 06 de febrer de 2017.
SEGON.- Aprovar la despesa per un import de 18.000,00.-€ i el pagament de 3.600.-€
corresponents al 20% restant de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33018.48900 O4869 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3
DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’AJUTS PER PAGAMENTS DE REBUTS DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

A) Vista la sol·licitud d’ajut per al pagament de rebuts de subministrament d’aigua potable
presentada per la Sra. H. B. G., i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Vila-seca, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’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 no complir amb els requisits establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

B) Vista la sol·licitud d’ajut per al pagament de rebuts de subministrament d’aigua potable
presentada pel Sr. M. M. Z., i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Vila-seca, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’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 no complir amb els requisits establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

6.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2016 DE
L’OFICINA DE CATALÀ DE VILA-SECA.
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El Consorci per a la Normalització Lingüística ha presentat la liquidació de l’exercici
pressupostari de 2016 corresponent al Servei de Català de Vila-seca i dóna com a resultat
un saldo de 1.398,90 euros favorable a l’Ajuntament de Vila-seca.
Així mateix, també ha presentat l’estat de comptes de l’Oficina de Català a data 31 de
desembre de 2016 i a 10 de febrer de 2017, que mostra aquest romanent favorable de
1.398,90 euros. Aquest romanent es pot considerar com un ingrés a compte de l’aportació
de 2017 o es pot revertir a l’Oficina.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons, i vista la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació de l’Oficina de Català de l’exercici de 2016 i el seu estat de
comptes que, a 10 de febrer de 2017, té un saldo disponible de 1.398,90 euros.
SEGON. Demanar que el romanent favorable a l’Ajuntament de Vila-seca es consideri com
un ingrés a compte de l’aportació de 2017.
TERCER. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la
Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

El president,
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Adolf Barceló Barceló
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