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

DATA:
LLOC:
HORARI:

10 d’abril de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,00 a 19,30 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, secretari general
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 3 D’ABRIL DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 3 d’abril 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
DESESTIMANT PETICIO DATA REBUTS EXERCICI 2016 TAXA GUALS.
Vist l’escrit presentat per Cunill Casado Administracions, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS EDF. ACUARIO I – II ( Registre d’entrada núm. 1714,
de 02-03-2017), en el qual sol·licita l’anul·lació dels rebuts corresponents als guals de la
comunitat núms. 1597 i 1598, de l’exercici 2016, que es troben pendents a BASE en
executiva i se’ls giri nous rebuts en voluntària, a l’haver-se esborrat informàticament, la
domiciliació bancària.
Atès que per la Unitat d’Hisenda, anualment, es realitzen depuracions als padrons abans
de la seva aprovació per la Junta de Govern Local, i corresponent exposició pública
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i la seu electrònica i, en
aquest cas concret, es va introduir el NIF, cosa que informàticament provoca la pèrdua de
la domiciliació bancària un cop es traspassa el padró a BASE, gestió d’ingressos.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 20, de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic. Annex 5 ocupació de via pública per entrada i
estacionament de vehicles, i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Atès que el calendari fiscal de l’exercici 2016 va esser aprovat per Decret de l’Alcaldia i
publicat al BOP núm. 127 de 5 de juliol passat, i publicat a la seu electrònica de
l’Ajuntament i de Base, Gestió d’ingressos locals des del mes de gener de 2016, pel qual
s’informa al contribuent de les dates de pagament en voluntària dels tributs municipals.
Atès que la pèrdua informàtica de la domiciliació bancària, no eximeix al contribuent de la
seva obligació d’atendre els seus pagaments de tributs i taxes en els períodes en
voluntària, d’acord amb la normativa tributària vigent, 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.- Desestimar la petició formulada per Cunill Casado Administracions en
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS EDF. ACUARIO I – II, d’anul·lació
dels rebuts corresponents als guals de la comunitat núms. 1597 i 1598, de l’exercici 2016,
que es troben pendents a BASE en executiva, per improcedent.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA DE
FRACCIONAMENT DEL REBUT DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
D’IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2017.
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. D. P. L. M. ( R. E. Núm. 6876, de 21-10-2016),
on demana el fraccionament del rebut segons els titulars de la taxa per recollida
d’escombraries corresponent a l’immoble situat al carrer Angel Guimera núm. 25, escala A,
planta 2, porta 2.
D’acord amb l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
estableix: “La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d'una
obligació determina que quedin solidàriament obligats davant l'Administració tributària al
compliment de totes les prestacions, llevat que per llei es disposi expressament una altra
cosa”.
Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal la finca situada al carrer Angel Guimerà
núm. 25, escala A, planta 2, porta 2, és propietat dels Srs. Maria del Pilar Lariño Magariños
i Ismael Pacheco Calvo, en la proporció del 50 % cadascun, d’acord amb les dades del
Cadastre, 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.- Anul·lar i Datar a BASE-Gestió d’ingressos, el rebut corresponent a la taxa per
recollida d’escombraries de l’exercici de 2017, de l’immoble situat al carrer Angel Guimerà
núm. 25, escala A, planta 2, porta 2, el subjecte passiu del qual es el Sr. M. D. P. L. M.
Any 2017 núm. fix. 98458743: ……………..……..import 109 €
SEGON.- confeccionar dues noves liquidacions per la taxa per recollida d’escombraries,
que tinguin com a subjecte passiu les persones següents:
M. D. P. L. M., NIF:33288675Q
Any 2017 núm. fix. 98458743: ……………..……..import 54,50 €
I. P. C., NIF:44043129S
Any 2017 núm. fix. 98458743: ……………..……..import 54,50 €
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos i a la persona interessada.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA DE
FRACCIONAMENT DEL REBUT DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
D’IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2017.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. G. ( R. E. Núm. 2185, de 20-3-2017), on demana
el fraccionament del rebut segons els titulars de la taxa per recollida d’escombraries
corresponent a l’immoble situat al carrer Verge de Misericòrdia núm. 32.
D’acord amb l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
estableix: “La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d'una
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obligació determina que quedin solidàriament obligats davant l'Administració tributària al
compliment de totes les prestacions, llevat que per llei es disposi expressament una altra
cosa”.
Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal la finca situada al carrer Verge de
Misericòrdia núm. 32, és propietat dels Srs. J. M. G. i A. J. G. R., en la proporció del 50 %
cadascun, d’acord amb les dades del Cadastre, 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.- Anul·lar i Datar a BASE-Gestió d’ingressos, el rebut corresponent a la taxa per
recollida d’escombraries de l’exercici de 2017, de l’immoble situat al carrer Verge de
Misericòrdia núm. 32, el subjecte passiu del qual es el Sr. J. M. G.
Any 2017 núm. fix. 91012896: ……………..……..import 109 €
SEGON.- confeccionar dues noves liquidacions per la taxa per recollida d’escombraries,
que tinguin com a subjecte passiu les persones següents:
J. M. G., NIF:39846902T
Any 2017 núm. fix. 91012896: ……………..……..import 54,50 €
A.J. G. R., NIF:39848674R
Any 2017 núm. fix. 91012896: ……………..……..import 54,50 €
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos i a la persona interessada.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA
D’APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES DE DIVERSOS EXERCICIS
Atès que per la Unitat d’Urbana s’ha detectat que a la finca situada al carrer Josep Anselm
Clave núm. 3, escala 2, planta àtic, porta 4, existeix un habitatge que no tributa per la taxa
per recollida d’escombraries.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n.) que “Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, de
recepció obligatòria, de recollida domiciliària, conducció, trasllat, manipulació i eliminació
d'escombraries i residus sòlids urbans, el seu tractament i eliminació en habitatges,
allotjaments i locals o establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials,
professionals, artístiques i de serveis”.
Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal la finca situada al carrer Josep Anselm
Clavé núm. 3, escala 2, planta àtic, porta 4, és propietat del Sr. J. M. S. A., i atesa la
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proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar les liquidacions per la recollida de la taxa d’escombraries següents:
SUBJECTE PASSIU : J. M. S. A., NIF: 39735912P
Any 2014 núm. fix: 91011319…………………………………………… 109 €.
Any 2015 núm. fix: 91011319…………………………………………… 109 €.
Any 2016 núm. fix: 91011319…………………………………………… 109 €.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos per a què emeti les liquidacions.

E) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
DE DIVERSOS EXERCICIS
Atès que per la Unitat d’Urbana s’ha detectat que a la finca situada al carrer Hort del Torrell
núm. 58, existeix un habitatge que no tributa per la taxa per recollida d’escombraries.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n.) que “Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, de
recepció obligatòria, de recollida domiciliària, conducció, trasllat, manipulació i eliminació
d'escombraries i residus sòlids urbans, el seu tractament i eliminació en habitatges,
allotjaments i locals o establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials,
professionals, artístiques i de serveis”.
Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal, la finca situada al carrer Hort del Torrell
núm. 58, és propietat del Sr. D. S. B., 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 les liquidacions per la recollida de la taxa d’escombraries següents:
SUBJECTE PASSIU : D. S. B., NIF: 48006464J
Any 2014 núm. fix: 91009584…………………………………………… 109 €.
Any 2015 núm. fix: 91009584…………………………………………… 109 €.
Any 2016 núm. fix: 91009584…………………………………………… 109 €.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos per a què emeti les liquidacions.

5

F) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
DE DIVERSOS EXERCICIS
Atès que per la Unitat d’Urbana s’ha detectat que a la finca situada al carrer Isaac Albeniz
núm. 2, escala 1, planta baixa, porta 6, existeix un habitatge que no tributa per la taxa per
recollida d’escombraries.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n.) que “Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, de
recepció obligatòria, de recollida domiciliària, conducció, trasllat, manipulació i eliminació
d'escombraries i residus sòlids urbans, el seu tractament i eliminació en habitatges,
allotjaments i locals o establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials,
professionals, artístiques i de serveis”.
Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal la finca situada al carrer Isaac Albèniz
núm. 2, escala 1, planta baixa, porta 6, és propietat del Sr. A. C. V., 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 les liquidacions per la recollida de la taxa d’escombraries següents:
SUBJECTE PASSIU : A. C. V., NIF: 46808602Z
Any 2014 núm. fix: 91010490…………………………………………… 109 €.
Any 2015 núm. fix: 91010490…………………………………………… 109 €.
Any 2016 núm. fix: 91010490…………………………………………… 109 €.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos per a què emeti les liquidacions.

G) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
DE DIVERSOS EXERCICIS

Atès que per la Unitat d’Urbana, s’ha detectat que a la finca situada a la plaça de les Creus
núm. 11, existeix un habitatge que no tributa per la taxa per recollida d’escombraries.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n.) que “Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, de
recepció obligatòria, de recollida domiciliària, conducció, trasllat, manipulació i eliminació
d'escombraries i residus sòlids urbans, el seu tractament i eliminació en habitatges,
allotjaments i locals o establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials,
professionals, artístiques i de serveis”.
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Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal la finca situada a la plaça de les Creus
núm. 11, és propietat de la Sra. M. J. A. M. 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 les liquidacions per la recollida de la taxa d’escombraries següents:
SUBJECTE PASSIU : M. J. A. M., NIF: 39686697J
Any 2014 núm. fix: 91008486…………………………………………… 109 €.
Any 2015 núm. fix: 91008486…………………………………………… 109 €.
Any 2016 núm. fix: 91008486…………………………………………… 109 €.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos per a què emeti les liquidacions.

H) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER
DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ N.766843 PREU PUBLIC PEL SERVEI DE FORMACIO DE
CARRETERA I MANTA 2017.
Vist l’informe de l’Àrea de Joventut de data 20/3/2017, on s’informa que la Sra. A. C. M., no
va poder assistir al curs de monitor de lleure per causes sobrevingudes de força major
degudament justificades i que ho va comunicar amb l’antel.lació establerta a les vigents
ordenances fiscals.
Vist que en data 30/1/2017, es va realitzar la liquidació núm. 766843 (40€) amb data de
cobrament 31/1/2017 per inscripció al curs de monitor de lleure del programa carretera i
manta 2017.
Vist allò que s’estableix en l’Ordenança Fiscal General de gestió, recaptació i inspecció de
l’Ajuntament de Vila-seca, en la secció primera de preus públics, en el seu article 57 on
exposa el següent:
1.- L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’iniciï la prestació del servei o la
realització de l’activitat, si bé es podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.
2.- Quan per causes no imputables a l’obligat pagament del preu, el servei o l’activitat no es
presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent. Quan per
circumstàncies excepcionals alienes a la voluntat de l’interessat documentalment
justificades, l’impedeixin assistir a l’activitat, existirà el dret de devolució de l’import
corresponent sempre que es preavís com a màxim el dia abans de l’inici de l’activitat.
Vist allò que s’estableix en les Ordenances Fiscals vigents i la Llei d’Hisendes Locals, article
46.2.
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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 devolució de l’import de 40€ corresponent a la inscripció al curs de
monitor de lleure, a la Sra. A.C. M., mitjançant autoliquidació 766843.
SEGON.- Anul·lar la liquidació núm. 766843 a nom de la Sra. A. C. M..
TERCER.- Notificar a la interessada i a la Intervenció municipal de fons, aquesta devolució.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT AL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, DEMARCACION DE COSTAS EN
CATALUNYA, DEL CÀNON PER L’OCUPACIÓ I APROFITAMENT DEL DOMINI
PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE, PER LA INSTAL.LACIÓ DE TAULES I CADIRES
DEL TERME MUNICIPAL, TEMPORADA 2017.
Ateses les actuacions realitzades subjectes al cànon per l’ocupació i aprofitament del
domini públic marítim-terrestre que es realitzen durant el període estiuenc:
Atès que en data 23 de març de 2017 (núm. Registre d’entrada 2323), se sol·licita per
part del Servicio Provincial de Costas en Tarragona, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Servei Provincial de Costes, la liquidació i pagament de
l’autorització per la instal·lació de tres terrasses (taules i cadires) al passeig marítim de la
Pineda, entre l’1 d’abril i l’1 de desembre de 2017, per import de 5.873,84 €.
Atès que el 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 qual s’aprova el text refós de la Llei
de les Hisendes Locals, determina la competència al President de l’Entitat Local de
l’ordenació de pagaments dintre del desenvolupament de la gestió econòmica 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 el pagament extrapressupostari de 5.873,84 € a favor del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Servicio Provincial de Costas en Tarragona,
en concepte de cànon per ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre del
terme municipal de Vila-seca, instal·lació de tres terrasses (taules i cadires) al passeig
marítim de la Pineda, de la temporada 2017.
SEGON.- Traslladar còpia del present acord al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Servicio Provincial de Costas en Tarragona, a la Intervenció municipal.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES RELACIONS DE FACTURES.
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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-2017000242), per import de 111.641,05 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000244 i ordenar la seva reposició, per import de 187,90 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
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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-2017000255), per import de 406.615,13 €, 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.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.
Vista la memòria valorada per a les obres de finalització dels acabats del Castell de Vilaseca, així com els informes obrants a l’expedient, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a les obres de finalització dels acabats del
Castell de Vila-seca, amb un pressupost total de 194.428,26 € IVA inclòs.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 20 de febrer de 2017, va aprovar la
Memòria valorada corresponent a les obres de construcció de 84 nínxols (Mòdul E) al
Cementiri municipal, amb un pressupost de 107.348,76 € (sense IVA) i 22.543,24 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 129.892,00 € (IVA inclòs).
Consta a l’expedient Informe del secretari general d’aquest Ajuntament 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 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.
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Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i 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 les
obres.
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
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada de les obres de construcció de 84 nínxols (Mòdul E) al Cementiri municipal,
mitjançant procediment obert i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, i la
despesa màxima de amb un pressupost de 107.348,76 € (sense IVA) i 22.543,24 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 129.892,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2017.13.16400.62200 ARC- 8858 del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada de les obres de construcció
de 84 nínxols (Mòdul E) al Cementiri municipal.
TERCER. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ATORGAMENT DE PRÒRROGA D’UN CONTRACTE
DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL I VERTICAL AL MUNICIPI.
Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2015,
expedient 711/2014, es va adjudicar a l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC, amb NIF
G43036185 el contracte del servei de conservació i manteniment de la senyalització
horitzontal i vertical al municipi, amb una vigència de dos anys, prorrogable per un any
més i per import de 22.000,00 €, IVA inclòs, anuals.
Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca de data 20 de febrer de 2017
(RE 2016001315) pel Sr. JOSEP RAMON NOGUÉS MARTÍN, en representació de
l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL I
DEL DESENVOLUPAMENT TBC, amb NIF G43036185, com a adjudicatari del contracte
del servei de conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical al
municipi, en el que sol.licita un any de pròrroga d’aquest contracte.
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Atès que el contracte administratiu que es va formalitzar el 8 de maig de 2015, estableix en
la clàusula quarta una vigència de dos anys prorrogable per un any més, a comptar de la
data de signatura del contracte.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics, de data 16 de març de 2017, en el que el
tècnic proposa l’aprovació de la pròrroga pel termini d’un any de la vigència del contracte,
amb efectes a partir del 8 de maig de 2017 i fins el 8 de maig de 2018.
Atès el que disposa l’article 279 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector
Públic, aplicable al següent cas en virtut de la Disposició Transitòria Primera del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga d’un any fins el 8 de maig de 2018, sol.licitada per
l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL I
DEL DESENVOLUPAMENT TBC amb NIF G43036185 del contracte del servei de
conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical al municipi, expedient
209/17, per import de 22.000,00 € IVA inclòs, a càrrec de la partida 13.15300.21000 A-8821
del pressupost municipal
SEGON. Notificar el present acord a l'empresa, a la Intervenció Municipal i a l’Àrea de
Serveis Públics.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA TANCA DE PROTECCIÓ A LA VORERA DE L’APARCAMENT
DE L’ESCOLA LA CANALETA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres compreses en la construcció d’una tanca de protecció per
a vianants a la vorera de l’aparcament de l’Escola La Canaleta de Vila-seca, ja que es vol
aconseguir més seguretat pels vianants.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Construcciones
Ferre SL per un import de 13.320,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
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Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció 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.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres de
construcció d’una tanca de protecció a la vorera de l’aparcament de l’Escola La Canaleta
de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Construcciones Ferre SL el contracte d’obres per la
construcció d’una tanca de protecció a la vorera de l’aparcament de l’Escola La Canaleta
de Vila-seca per un import de 13.320,00 €, més 2.587,20 € en concepte del 21% d’IVA, la
qual cosa fa un total de 14.907,20 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC-8567
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE SUBVENCIÓ PER INSTAL.LACIÓ
D’ASCENSORS I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

A) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors
i eliminació de barreres arquitectòniques, aprovada per acord de la JGL de data 24 de
setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de
2014.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. D. F. C., per la supressió de barreres
arquitectòniques a l’edifici situat al c. Sant Antoni, núm. 30 de Vila-seca i vistos els
informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 24 d’agost
i 22 d’octubre de 2015, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la
convocatòria.
Vista la sol·licitud de la Sra. D. F. C. per la instal·lació d’un ascensor al c. Sant Antoni,
núm. 30 de Vila-seca presentada davant d’aquest Ajuntament de Vila-seca en data 4
d’octubre de 2016 (RE 6507) pel pagament de la subvenció concedida, així com l’informe
de conformitat emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 28 de desembre de 2016.
Vist que els sol·licitants de la subvenció justifiquen haver executat l’objecte de la
subvenció mitjançant l’aportació de les factures corresponents, i acrediten el pagament a
l’empresa instal·ladora així com la realització de les obres de la instal·lació, d’acord amb
el projecte presentat i la llicència atorgada, tal i com disposa la base quarta de la
convocatòria.
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Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació a la partida
pressupostària 2017.13.15220.48900 O-8337 per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la justificació i el pagament a la Sra. D. F. C., d’una subvenció per
import de 6.000,00 € per la instal·lació d’un ascensor al c. Sant Antoni, núm. 30 de Vilaseca, d’acord amb la llicència d’obres concedida i segons la relació de propietaris adjunta.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
B) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors
i eliminació de barreres arquitectòniques, aprovada per acord de la JGL de data 24 de
setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de
2014.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. G. M., per la supressió de barreres
arquitectòniques a l’edifici situat al c. Sant Antoni, núm. 99 de Vila-seca i vistos els
informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 17 i 20 de
juny de 2016, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vista la sol·licitud del Sr. J. M. G. M. per la supressió de barreres arquitectòniques a
l’edifici situat al c. Sant Antoni, núm. 99 de Vila-seca presentada davant d’aquest
Ajuntament de Vila-seca en data 25 d’octubre de 2016 (RE 6942) pel pagament de la
subvenció concedida, així com l’informe de conformitat emès pels Serveis Tècnics
Municipals en data 12 de gener de 2017.
Vist que els sol·licitants de la subvenció justifiquen haver executat l’objecte de la
subvenció mitjançant l’aportació de les factures corresponents, i acrediten el pagament a
l’empresa instal·ladora així com la realització de les obres de la instal·lació, d’acord amb
el projecte presentat i la llicència atorgada, tal i com disposa la base quarta de la
convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació a la partida
pressupostària 2017.13.15220.48900 O 8336 per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
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juny i atesa la proposta formulada per la Regidora de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la justificació i el pagament al Sr. J. M. G. M., de la subvenció per
import de 5.565,00 € per la instal·lació d’un elevador de persones al c. Sant Antoni, núm.
99 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida i segons la relació de
propietaris adjunta.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PLANS DE SEGURETAT I SALUT DE PROJECTES
D’OBRES.

A) Vista l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte d’obres de
d’accessibilitat per a vianants en un tram de l’avda. Generalitat, comprès entre el c. de la
Vila dels Olzina i el c. de Barenys de Vila-seca, aprovada pel Coordinador de Seguretat
en fase d’execució d’obra, de data 30 de març actual, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Donar conformitat a l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte
d’obres d’accessibilitat per a vianants en un tram de l’avda. Generalitat, comprès entre el
c. de la Vila dels Olzina i el c. de Barenys de Vila-seca, aprovada pel Coordinador de
Seguretat en fase d’execució d’obra, de data 30 de març de 2017.
SEGON. Notificar el present acord als interessats.

B) Vista l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte d’obres de construcció
d’una tanca a la Llar d’Infants Municipal “Els Fartets” a La Pineda, aprovada pel
Coordinador de Seguretat en fase d’execució d’obra, de data 30 de març actual, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Donar conformitat a l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del
projecte de construcció d’una tanca a la Llar d’Infants Municipal “Els Fartets” a La Pineda,
aprovada pel Coordinador de Seguretat en fase d’execució d’obra, de data 30 de març de
2017.
SEGON. Notificar el present acord als interessats.
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4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE REMODELACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA DE B.T. DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 29 de desembre de 2016 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada corresponent a les obres de remodelació de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió de la Biblioteca municipal.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposa el 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 que regulen aquesta contractació.
Vist que per part de l’empresa BOSIR, SA, s’ha presentat la documentació requerida en
el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa BOSIR, SA, amb NIF núm. A43115971, el contracte de
les obres compreses a la Memòria valorada corresponent a les obres de remodelació de
la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la Biblioteca municipal, d’acord amb la proposta
presentada pel preu de 38.445,00 € (sense IVA), 8.073,45 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 46.518,45 € (IVA inclòs) mitjançant procediment obert i amb subjecció al plec
de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2017.13.15220.63900 (D8822) corresponent del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar 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 1.992,25 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
QUART .- 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, amb indicació dels recursos pertinents.
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4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR 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 2017, 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.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposa el
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 que regulen aquesta
contractació.
Vist que per part de l’empresa ICOT INFORMÀTICA COMUNICACIONS TARRAGONA,
SA, s’ha presentat la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que
disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Adjudicar a l’empresa ICOT INFORMÀTICA COMUNICACIONS
TARRAGONA, SA amb NIF núm. A43132422 el contracte de subministrament,
instal·lació i configuració de l’electrònica de les xarxes per a les seus municipals remotes
de l’Ajuntament d’acord amb la proposta presentada 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) mitjançant
procediment obert i amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2017.13.15220.63900 (D-8334) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar 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 Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .

17

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE REHABILITACIÓ URBANÍSTICA I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES
VORERES DE DIFERENTS CARRERS DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 17 d’octubre de 2017, 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
de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposa el
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 que regulen aquesta
contractació.
Vist que per part de l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D’EBRE, SA, s’ha
presentat la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D’EBRE, SA amb NIF
núm. A43036342, el contracte de les obres de rehabilitació urbanística i millora de
l’accessibilitat de les voreres dels carrers Salauris, Bagà, del Segre i Montseny de Vilaseca, d’acord amb la proposta presentada 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) mitjançant
procediment obert i amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de la partida
13.15300.61901 D-8338 del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar 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 Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
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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, amb indicació dels recursos pertinents.
4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA D’ARBRES D’UN TRAM DEL
CARRER ISACC ALBÉNIZ I DELS CARRERS MARCOS REDONDO I MONTSERRAT
CABALLÉ DE LA PINEDA.
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 del carrer Isaac Albéniz, i accessibilitat dels carrers
Marcos Redondo i de Montserrat Caballé.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposa el 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 que regulen aquesta contractació.
Vist que per part de l’empresa AGROVIAL, SA, s’ha presentat la documentació requerida
en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AGROVIAL, SA, amb NIF núm. A25059924 el contracte
de les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres per a la millora del carrer Isaac
Albéniz, i accessibilitat dels carrers Marcos Redondo i de Montserrat Caballé, d’acord
amb la proposta presentada 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) mitjançant procediment
obert i amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2017.13.15300.61901 (D-8333) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar 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 6.621,90 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
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TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
QUART .- 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, amb indicació dels recursos pertinents.
4.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS FRANCESC MACIÀ 28, JACINT
VERDAGUER, 2 I ANGEL GUIMERÀ, 25 DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER REALITZAR
ELS CANVIS DE BARANES DE L’EDIFICI SITUAT AL C. FRANCESC MACIÀ, 28
JACINT VERDAGUER, 2 I ÀNGEL GUIMERÀ, 25 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Francesc Macià, 28 Jacint Verdaguer, 2 i
Àngel Guimerà, 25 de llicència municipal per a realitzar treballs de canvis de baranes de
l’edifici situat al c. Francesc Macià, 28 Jacint Verdaguer,2 i Àngel Guimerà, 25 de Vilaseca, 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 la Comunitat de Propietaris Francessc Macià, 28 Jacint Verdaguer,
2 i Àngel Guimerà, 25 la llicència municipal d’obres 901/16 per realitzar els canvis de
baranes de l’edifici situat entre els carrers Francesc Macià, 28 Jacint Verdaguer, 2 i Àngel
Guimerà, 25 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.
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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.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de tramitar l’autorització per l’ocupació de la via
pública.
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. 766671 08 de data 12.01.17 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

99,92 €

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

99,92 €

DIFERENCIA 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.
4.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 6 DE LES
OBRES DE REHABILITACIÓ INTERIOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL I COBRIMENT DE
LA PISTA EXTERIOR ANNEXA DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2016, mitjançant la que
es va adjudicar les obres de rehabilitació del pavelló municipal i cobriment de la pista
exterior annexa de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 6 presentada per l’empresa CARBONELL FIGUERAS, SA en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 6 corresponent a les obres de rehabilitació
del pavelló municipal i cobriment de la pista exterior annexa de Vila-seca, realitzades per
CARBONELL FIGUERAS, SA, amb NIF núm. A430117037 per un import de 46.759,74 €
sense IVA i 9.819,55 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
56.579,29 €, amb càrrec a la partida 13.34200.61901 O-8332, del pressupost municipal.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec de la partida corresponent del pressupost
municipal.
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TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CARBONELL FIGUERAS,
SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
D’ADEQUACIÓ DE COLUMNES I RENOVACIÓ DE LAMPADES DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2016, mitjançant la que es
va adjudicar les obres d’adequació de columnes i renovació de làmpades de l’enllumenat
públic de Vila-seca.
Vista la certificació de liquidació presentada per l’empresa SATEM, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal Sr. J. M. R. S. de data 30 de gener de 2017,
justificant l’increment de l’import d’aquestes obres.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres liquidació corresponent a les obres d’adequació
de columnes i renovació de làmpades de l’enllumenat públic de Vila-seca, realitzades per
SATEM, SA, amb NIF núm. A-08232449 per un import de 4.720,62 € sense IVA i 991,33
€ en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 5.711,95 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61904 (OF8331) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SATEM, SA al departament
d’urbanisme i al d’intervenció.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE CONDICIONAMENT DEL JARDÍ DEL CASTELL.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2017, mitjançant la
que es va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada dels treballs de
condicionament del jardí del Castell de Vila-seca
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa
CONSTRUCTORA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.

ESTEVE

FERRÉ
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm.1 corresponent a les obres compreses a la
Memòria valorada dels treballs de condicionament del jardí del Castell de Vila-seca,
realitzades per ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm. B43451525 per
un import de 14.336,01 € sense IVA i 3.010,56 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 17.346,57 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.17100.61903 (OF8329) del pressupost municipal.
TERCER.Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ESTEVE FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

D) PROPOSTA D’APROVACIO DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 PELS TREBALLS
D’ADEQUACIÓ URBANA I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LA VORERA AL C.
ENRICO CARUSO I TOMAS LUIS DE VITORIA DE LA PINEDA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2016, pels treballs
d’adequació urbana i millora de l’accessibilitat de la vorera al c. Enrico Caruso i Tomas
Luis de Vitoria de La Pineda.
Vista la certificació núm. 1 presentada per Construcciones y Reformas Jimaran SL, en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Atesa la resolució de l’Alcaldia de 17 de juny de 2011 de delegació de competències a
favor de la Junta de Govern Local, en relació a l’aprovació de certificacions d’obres,
serveis i subministraments.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent als treballs d’adequació
urbana i millora de l’accessibilitat de la vorera al c. Enrico Caruso i Tomas Luis de Vitoria
de La Pineda, realitzat per l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran SL amb num.
de NIF B-43.778.950 per un import de 20.632,17 € sense IVA., i 4.332,76 € en concepte
d’IVA, que un cop incorporat dona un total de 24.964,93 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 OF8330 del pressupost municipal.
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4.13 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) ARXIU DE L’EXPEDIENT 776/16 INCOAT AL SR. R. C. D. PER OBRES QUE
EXCEDEIXEN DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA 2970/16, AL C. ALMERÍA,
NÚM. 8
Vist l’expedient de protecció de la legalitat urbanística 776/16 incoat al Sr. R. C. D., per
obres que excedeixen del règim de comunicació prèvia 2970/16, al c. Almería, núm. 8, de
La Plana.
Vist que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb totes les prescripcions legals que li són
d’aplicació i que les notificacions que conté s’han practicat en temps i forma.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de març de 2017, pel qual s’atorga
llicència municipal per realitzar obres de reforma i ampliació a l’habitatge del c. Almería,
núm. 8, de La Plana, essent el promotor de les mateixes el Sr. R. C. D. i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 776/16 de protecció de la legalitat urbanística
incoat al Sr. R. C. D., per haver procedit a la legalització de les obres objecte d’aquest
expedient, mitjançant llicència municipal 21/17 atorgada per Junta de Govern Local en
data 27 de març de 2017.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ARXIU D’UN EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ.
Vist l’expedient d’ordre d’execució 437/15 dictat al Sr. A.P. M., per ordenar la neteja de la
parcel.la F-134A del Polígon l’Alba, de Vila-seca, incoat per resolució de l’Alcaldia en data
10 de juny de 2015.
Vist l’informe emès per la Inspecció Municipal en data 11 de desembre de 2015 en el que
manifesta que s’ha procedit a la neteja del solar, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER: Ordenar l’arxiu de l’expedient 437/15 , d’ordre d’execució, per haver donat
compliment a l’ordre de neteja dictada, d’acord amb l’informe emès per la Inspecció
Municipal en data 11 de desembre de 2015.
SEGON: Notificar aquest acord al Sr. A. P. M.
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C) PROPOSTA DE L’ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI D’APROVACIÓ DE
L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DELS TREBALLS DE NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C.
SANTIAGO RUSIÑOL, NÚM. 3 I 9, DE VILA-SECA (EXP. 895/16)
Vista l’ordre d’execució dictada per la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de
2016, en l’expedient núm. 895/16, d’ordre d’execució dictat per ordenar la neteja del
solar situat al c. Santiago Rusiñol, 9, de Vila-seca.
Vist que en el termini atorgat no s’ha procedit a la seva neteja, ni s’han presentat
al·legacions.
Vista la valoració emesa per l’arquitecte municipal per la neteja i desbrossada de
terrenys amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, així com el transport de residus de
plantació a abocador autoritzat en camió de 12t, cànon abocador i subministrament i
col·locació de candau i/o cadenat per accés a la finca, que dóna un import de 4.417,78€
IVA inclòs, i sense perjudici de la liquidació definitiva que resulti.
Atès allò establert a l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i els articles
99 al 102 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 30 de juny de 2015, correspon a la
Junta de Govern Local, dictar l’execució subsidiària, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER: Acordar de conformitat amb els articles 99 a 102, de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
l’execució subsidiària de les tasques de neteja i esbrossada de terreny i transport a
l’abocador, del solar situat al c. Santiago Rusiñol, núm. 3 i 9, de Vila-seca, propietat del
Sr. JOSEP SERRA CASULLERAS, NIF 39214923D
TERCER: Advertir a l’interessat que l’import dels treballs s’estima per l’informe tècnic
obrant en l’expedient en 4.417,78€ IVA inclòs €, sense perjudici de la liquidació definitiva.
QUART: Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i en el Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI D’APROVACIÓ DE
L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DELS TREBALLS DE NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C.
MARCOS REDONDO, 20, DE LA PINEDA (EXP.308/16)
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Vista l’ordre d’execució dictada per la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de
2016, en l’expedient núm. 308/16, d’ordre d’execució dictat per ordenar la neteja del solar
situat al c. Marcos Redondo, 20, de La Pineda.
Vist que en el termini atorgat no s’ha procedit a la seva neteja, ni s’han presentat
al·legacions.
Vista la valoració emesa per l’arquitecte municipal per la neteja i desbrossada de
terrenys amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, així com el transport de residus de
plantació a abocador autoritzat en camió de 12t, cànon abocador que dóna un import de
2.564,98.€ IVA inclòs, i sense perjudici de la liquidació definitiva que resulti.
Atès allò establert a l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i els articles
99 al 102 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 30 de juny de 2015, correspon a la
Junta de Govern Local, dictar l’execució subsidiària, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER: Acordar de conformitat amb els articles 99 a 102, de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
l’execució subsidiària de les tasques de neteja i esbrossada de terreny i transport a
l’abocador, del solar situat al c. Marcos Redondo, núm. 20, de Vila-seca, propietat de la
Sra. T. M. J.
SEGON. Advertir a la Sra. T. M. J., que l’import dels treballs s’estima per l’informe tècnic
obrant en l’expedient en 2.564,98€ IVA inclòs €, sense perjudici de la liquidació definitiva.
TERCER. Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en la LLei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i en el Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes.
4.14 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN MUR DE CONTENCIÓ.
Atès que s’ha encomanat l’execució urgent de l’obra a l’empresa Carbonell Figueras SA,
adjudicatària de les obres de rehabilitació del Pavelló Municipal que en aquells moments
estava executant les tasques de consolidació i recrescut dels talussos del Pavelló.
Als efectes d’evitar que aquest mur es desprengui i envaeixi el pati de l’Institut Ramon
Barbat i Miracle, s’ha requerit l’execució immediata i urgent de les obres per part de
l’esmentat adjudicatari i no s’han sol·licitat altres pressupostos, tal i com consta en
l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 4 d’abril de 2017.
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Vista la proposta presentada per l’empresa Carbonell i Figueras SA per a la realització
d’aquestes obres, per un import de 29.614,03 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal i la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals per a
les obres de construcció d’un mur de contenció annex a l’Institut Ramon Barbat i Miracle i
el Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres de
construcció d’un mur de contenció annex a l’Institut Ramon Barbat i Miracle i el Pavelló
Municipal d’Esports de Vila-seca.
TERCER.- Adjudicar a l’empresa Carbonell i Figueras SA el contracte d’obres per la
construcció d’un mur de contenció annex a l’Institut Ramon Barbat i Miracle i el Pavelló
Municipal d’Esports de Vila-seca per un import de 29.614,03 €, més 6.218,95 € en
concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 35.832,98 €, per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament.
QUART.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC- 9150
del pressupost de l’any 2017.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INADMISIÓ D’UN ESCRIT DE RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.
Amb data 21 de febrer de 2017 (RE 1363/17), el senyor E. C. P. formula escrit de
reclamació de danys i perjudicis contra l’Ajuntament de Vila-seca, per la redacció
d’escrits, treballs, assessoraments, desplaçaments, representacions i danys públics i
privats.
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Atès que queda acreditat que no s’ha produït cap acord d’òrgan municipal, ni unipersonal
ni col·legiat, ni de full d’encàrrec d’activitats professionals, que pugui servir de base o
motivació o per a donar a entendre una encomana de prestació de serveis
d’assessorament jurídic o professional a favor del senyor carreres Pijoan, amb càrrec a
l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist l’informe jurídic de data 13 de març de 2017, el qual conclou que la reclamació ha de
considerar-se totalment infundada i improcedent, per no ajustar-se a cap dels supòsits
que legalment l’habilitarien per a donar lloc a l’aplicació de l’institut de la responsabilitat
patrimonial de les Administracions Públiques.
Vistos els arts. 32 i 35 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic 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.- No admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat instada pel senyor E. C.
P. (Exp. GOV/182/17), de conformitat amb les argumentacions jurídiques i tècniques de la
part expositiva del present acord.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part reclamant, amb indicació que contra la
mateixa, en ser un acte definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS PLECS
DE CLÀUSULES PEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ
DEMANIAL DE DIVERSES PARADES DEL MERCAT MUNICIPAL.
El 9 de maig de 2017 finalitzarà la vigència de la concessió demanial per a l’ús privatiu de
espais de domini públic demanial en el mercat municipal de Vila-seca, assenyalats amb
els números 15 al 38 i les lletres C a F.
Atès que es considera oportú procedir a efectuar la convocatòria d’una nova licitació, en
base i fonamentació de què el mercat municipal esdevingui un equipament en el cor del
municipi destinat a albergar i concentrar activitats econòmiques de venda de productes
alimentaris, i d’altres activitats complementàries, segons la ubicació que es determina en
els plànols corresponents, i que el facin atractiu per als ciutadans des d’una perspectiva
comercial en el camp de l’alimentació, per tal d’atendre des d’una perspectiva integral les
necessitats de compra de productes alimentaris, de floristeria i perfumeria bàsics per als
ciutadans.
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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, prorrogable per un més.
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.
Vistos els anteriors antecedents, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Generals i Seguretat Pública, 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 diverses parades
del Mercat Municipal, per procediment obert amb diversos criteris 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.
5.3 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) Vista la sol·licitud efectuada per J. E. E. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una
activitat de bar amb ampliació a bar restaurant c/ Sir Esteve Morell Scott, 11 de Vila-seca,
vistos els informes emesos al respecte.
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 J. E. E., d’inici d’activitat
per canvi de nom de bar amb ampliació a bar restaurant c/ Sir Esteve Morell Scott, 11 de
Vila-seca, anterior titular R. C. M.
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SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 612,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766953), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès és de 35 persones.

QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Comunicació efectuada per RYAN 2012 SL. , d’inici de l’activitat per de magatzem de
begudes a l’adreça al Parc Tecnològic l'Alba, F-025 de Vila-seca.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I 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.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per RYAN 2012 SL, d’activitat de magatzem de begudes a l’adreça
al Parc Tecnològic l'Alba, F-025 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 600,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767241), 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 TELEFONIA MOVILES ESPAÑA SAU en què comunica inici
d’activitat per l'obertura d'estació base de telefonia mòbil a l'adreça a l'av Ramon d'Olzina, 52
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:
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PRIMER.Donar conformitat a la comunicació efectuada per TELEFONIA MOVILES
ESPAÑA SAU, d’inici de l’activitat d'estació base de telefonia mòbil a l'av Ramon d'Olzina,
52 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 830,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766655), 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.
D) Sol·licitud efectuada per E. P. J. en què comunica inici d’activitat per l'obertura d'herbolari
a l'adreça al cr de la Riera, 86 local 11 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 E. P. J., d’inici de l’activitat
d'herbolari al cr de la Riera, 86 local 11 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 175,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766713), 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.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per C. G. S., on demana que li sigui atorgada llicència
municipal per a la instal·lació de taules i cadires al passeig marítim de la Pineda, davant
l’establiment de bar anomenat "Che del Mar", situat al ps. Pau Casals, 76-78, de la Pineda,
durant la temporada d’estiu de 2017.
Vista la resolució de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data
27/12/2016, on s’aprova l’ autorització de la corresponent ocupació del domini públic
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marítim terrestre per les instal•lacions de terrasses per a bars al passeig marítim de la
Pineda, en la temporada de l’any 2017.
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 C. G. S. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires al
passeig marítim de la Pineda, davant l’establiment de bar anomenat "Che del Mar", situat al
ps. Pau Casals, 76-78, edifici Bell Racó, de la Pineda.
SEGON.La temporada estiuenca, als efectes d’aquesta autorització, comença l’1
d’abril de 2017 i finalitza l’1 de novembre de 2017, data màxima per a l’aixecament de les
instal·lacions autoritzades.
TERCER.Aprovar la liquidació per un import de 2.543,60 euros, que han estat
ingressats mitjançant dipòsit previ (núm. Liquidació 767215), 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.
B) Vista la sol·licitud efectuada per M. R. R. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat CAN ROBLES del qual és titular,
situat al parc de la Riera, 1 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 M. R. R. llicència per a la instal·lació de 9 taules i 36 cadires a la
via pública de CAN ROBLES, situat al parc de la Riera, 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 1.836,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767370), 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 J. P. E. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LA MOSSADA del qual és
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titular, situat
respecte.

al cr. de Jaume Balmes, 12 de Vila-seca, vistos els informes emesos al

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. P. E. llicència per a la instal·lació de 8 taules i 32 cadires a la
via pública de BAR LA MOSSADA, situat al cr. de Jaume Balmes, 12 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 1.632,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767366), 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 R. M.C. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat CERVECERIA RAFA del qual és
titular, situat al cr Ramon Llull, 5 local 3 A 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 R. M. llicència per a la instal·lació de 10 taules i 40 cadires a la
via pública de CERVECERIA RAFA, situat al cr Ramon Llull, 5 local 3 A 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 2.040,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767273), 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 M. A. G. M. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR BUENOS AIRES del qual és
titular, situat al cr de Mas d'en Gras, 1 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 M. A. G. M. llicència per a la instal·lació de 5 taules i 20 cadires a
la via pública de BAR BUENOS AIRES, situat al cr de Mas d'en Gras, 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 108,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767387), 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 G. C. B. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LOS FAROLES del qual és
titular, situat al c. Victòria dels Àngels, 15, 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. C. B. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la
via pública de BAR LOS FAROLES, situat al c. Victòria dels Àngels, 15.
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. 767360), 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 X. J. en què demana llicència per la instal·lació de taules
i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR AITADA del qual és titular, situat al
cr de la Riera, 82 local 2 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 X. J. llicència per a la instal·lació de 10 taules i 40 cadires a la via
pública de BAR AITADA, situat al cr de la Riera, 82 local 2 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. 767007), 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.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE LA SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ
DE LES TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES, CURS
2016-2017.
Vista la sol·licitud presentada per la mare de l’infant A. G. M., usuari de la llar d’infants
municipal Les Vimeteres per obtenir bonificació pel servei d’escolarització durant el curs
escolar 2016-2017.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, 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 sol·licitud per obtenir bonificació en l’escolarització del seu fill a la llar
d’infants municipal Les Vimeteres durant el curs escolar 2016-2017 ( de 15 de març a 31 de
juliol de 2017).
Ajut a partir del 15 de març de 2017:
Infant: A. G. M.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 140 €/mes

36

Aportació Ajuntament 20 %, 28 €/mes
Aportació família, 112 €/mes

SEGON. Validar la despesa de la bonificació per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 508,50 euros que correspon a:

Total mensual de la bonificació és de 113 €
Des del 15 al 31 de març: 56,50 €
D’abril a juliol: 452 €
Total: 508,50 €
Bonificació de l’escolarització: 382,50 €
Des de 15 al 31 de març: 42,50 €
D’abril a juliol: 340 €
Bonificació del menjador: 126 €
Des de 15 al 31 de març:14 €
D’abril a juliol: 112 €

L’aprovació de la despesa de 508,50 euros s’efectua a càrrec de la partida 14 32300
22799 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.2 DONAR COMTE I VALIDAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A
FACILITAR L’ACCÉS D’ESTUDIANTS AL CENTRE DE RECURSOS PER
L’APRENENTATGE I LA INVERSTIGACIÓ.
En data 19 de desembre de 2016, el president de la Diputació de Tarragona i el rector de
la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) han signat el Conveni amb l’objecte de
regular la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de la Diputació a la URV
per tal que aquesta posi a disposició dels estudiants de batxillerat i dels cicles formatius
de grau superior de la formació professional dels municipis de Tortosa, Vila-seca i el
Vendrell a les instal·lacions, serveis i recursos del Centre de Recursos per a
l’Aprenentatge i la Investigació (en endavant CRAI) de la URV que hi ha en els esmentats
municipis, durant el curs 2016-2017.
Aquest benefici també s’estén als ciutadans majors d’edat d’aquests municipis que
acreditin la necessitat d’accedir a espais, serveis i recursos del CRAI de la URV.
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La Diputació de Tarragona subvenciona la URV amb 40.000 euros per tal de col·laborar
en les despeses de contractació a temps parcial de tres tècnics auxiliars de suport al
CRAI que facilitin la prestació del servei objecte d’aquest conveni.
La vigència d’aquest conveni és fins al 31 d’agost de 2017, sense possibilitat de pròrroga.
En data 19 de desembre de 2016, el president de la Diputació de Tarragona, el rector de
la URV i el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vila-seca han signat l’acord individual
d’adhesió a aquest conveni. Aquest acord s’incorpora al conveni, com a annex.
Per l’exposat anteriorment, 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. Donar compte i validar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant acord
individual, al Conveni entre la Diputació de Tarragona i la URV per a regular la concessió
d’una subvenció per a facilitar l’accés dels estudiants de batxillerat i de cicles formatius de
grau superior de la formació professional a les instal·lacions, serveis i recursos del Centre
de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (en endavant CRAI) de la URV que hi
ha en els esmentats municipis, durant el curs 2016-2017.
SEGON. Notificar aquest acord Diputació de Tarragona i a la URV.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.
A) Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades,
Vist l’informe que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles i vist l’informe emès per la
Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació pressupostària
adient per afrontar la despesa,
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament 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. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 3 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris, concepte i amb un import total de 415,00 €, a càrrec de la
partida 2017.14.23100.48000 ADO 258 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 415,00 €
d’acord amb l’annex 3, a càrrec de la partida 2017.14.23100.48000 ADO 258 del vigent
pressupost municipal.
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TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de J. M. H., d’Òptica Muntada i M. D. M. S., d’Óptica Vila-seca, respectivament,
segons el detall que figura en la pròpia relació continguda en l’annex 3.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
B) Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. E. R. P., vist l’informe
que ha emès l’EBAS d’acord amb les Bases aprovades, i
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, 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. Concedir a E. R. P., un ajut per l’adaptació de l’habitatge situat a l’Av. Francesc
Macià, 3 03 01, amb un import màxim de 800,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100
48000 AD 8812 del vigent pressupost municipal.
SEGON. El termini per justificar l’ajut concedit finalitzarà el 30 de novembre de 2017.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la. Els justificants de l’ajut hauran de ser factures
originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’ESSB de Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.

6.4 DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’UN AJUT PER REALITZACIÓ ARRENJAMENT
DOMÈSTIC.
Vist la sol·licitud d’ajut per a la realització d’arranjament domèstic presentada per la Sra.
M. P. M. M., 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 a la realització d’un arranjament domèstic, per no complir
amb els requisits establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

7è.- ASSUMPTES URGENTS.
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Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA SUPERVISIÓ DE LA
REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 6 de febrer de 2017 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, en
base a una pluralitat de criteris de valoració.
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 per l’únic licitador és la següent:

Núm.
de
plica

Núm.
d’ordre

1

1

EMPRESA

Puntuació
Puntuació
tècnica
oferta
TOTAL (màxim 100
(màx.
40 econòmica
punts)
punts)
(màx.
60
punts)

SENER,
INGENIERIA Y 36 punts
SISTEMAS, SA

60 punts

96 punts

Atès que en data 4 d’abril de 2017, els Serveis Tècnics Municipals emeten informe en
que consideren que l’oferta presentada per l’empresa SENER INGENIERIA Y
SISTEMAS, SA està suficientment justificada des del punt de vista econòmic i tècnic,
proposant-ne l’adjudicació del contracte.
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, vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte l’única oferta
presentada i valorada en aquesta licitació, i que no ha estat declarada desproporcionada o
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anormal, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia,
per la contractació del servei d’assistència tècnica per a la supervisió de la regeneració de la
platja de la Pineda, és la presentada per l’empresa SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA,
pel preu anual de 8.000,00 € (sense IVA), 1.680,00 en concepte d’IVA, que fan un total de
9.680,00 € (IVA inclòs), i una durada de 3 anys amb possibilitat de pròrroga per 1 any més:

Núm.
de
plica

Núm.
d’ordre

1

1

EMPRESA

Puntuació
Puntuació
tècnica
oferta
TOTAL (màxim 100
(màx.
40 econòmica
punts)
punts)
(màx.
60
punts)

SENER,
INGENIERIA Y 36 punts
SISTEMAS, SA

60 punts

96 punts

SEGON.- Requerir a l’empresa SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, 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 1.200,00 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, 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.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

La secretària,

L’alcalde president,
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Montserrat Masdeu Bultó
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Josep Poblet i Tous
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