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

DATA:
LLOC:
HORARI:

24 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 M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Josep Toquero Pujals
Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 10 D’ABRIL DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 10 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) Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. P. Q.( R. E. Núm. 7006, de 28-10-2015), on
demana la devolució de l’import de la llicència d’obres i de la fiança per les obres de
rehabilitació i ampliació de l’estructura de l’habitatge situat al carrer Sant Francesc 46, degut
a que les obres no s’han realitzat.
Atès que l’informe de l’arquitecte municipal de 9 de febrer de 2017, on informa que
efectivament les obres a dalt esmentades no s’han realitzat.
La hisenda municipal ha comprovat que en data 5 de juny de 2013 la Sra. Pérez va pagar
163,00 € en concepte de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 81,50 € en
concepte de taxa per llicències d’obres i 600 € de la fiança d’obres.
Atès que la llicència d’obres es troba concedida segons acord de la Junta de Govern Local
de 15 de Juliol de 2013.
D’acord amb l’article 5 de la ordenança fiscal núm.3 de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, que estableix que: “ b) Quan l'interessat desisteixi d'aquestes, la devolució
pujarà als percentatges següents: El 75 per cent si desisteix amb posterioritat a la concessió de la
llicència, sempre dins del període de vigència d'aquesta ”.

I d’acord amb l’article 6 de la ordenança fiscal núm. 11 sobre Taxa per llicències
urbanístiques, que estableix: “b) Quan l'interessat desisteixi d'aquestes, la devolució pujarà als
percentatges següents :

- No es retornarà cap quantitat si desisteix amb posterioritat a l’informe dels STM.”
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, amb l’abstenció del Sr. Almansa, el que segueix:
PRIMER.- Retornar l’import de 722,25 € (122,25 € de ICIO, i 600 € de la fiança) a la Sra. M.
P. Q..
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.

B) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. L. S. F. ( R. E. Núm. 119, de 10-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Sant Josep núm. 19, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è.B) que: “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
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condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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 el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Sant Josep núm. 19, amb núm. fix. 91017934, per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.

C) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. M. I. M. V. ( R. E. Núm. 525, de 27-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Santa Bàrbara núm. 8, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que: “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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 el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Santa Bàrbara núm. 8, amb núm. fix. 91018066, per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
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D) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. J. M. M. S. ( R. E. Núm. 465, de 25-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Verge de la Pineda núm. 83, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que: “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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 el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Verge de la Pineda núm. 83, amb núm. fix. 91018911,
per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.

E) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. M. C. D. ( R. E. Núm. 441, de 24-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Sant Pere núm. 4, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que: “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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 el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Sant Pere núm. 4, amb núm. fix. 91017969, per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.

4

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
F) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. M. D.A. G. ( R. E. Núm. 486, de 26-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer de l’Hort núm. 26, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que: “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, 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 el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer de l’Hort núm. 26, amb núm. fix. 91010232, per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES CONDICIONS D’ENTITATS FINANCERES
CORRESPONENTS A LES COMISSIONS PELS SERVEIS BANCARIS QUE PRESTEN
A L’AJUNTAMENT.
Els articles 197 i 198 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, disposen que les entitats locals podran
concertar els serveis financers de la seva tresoreria amb entitats de crèdit i estalvi.
El Ple de l’Ajuntament de data 30 d’octubre de 2015 va aprovar el conveni de
col·laboració per a la prestació dels serveis de cobrament de tributs i preus públics amb
CaixaBank, SA.
Des de la integració de CatalunyaCaixa amb el BBVA, la major part de pagaments a
proveïdors es gestionen des de la plataforma BBVA NET CASH – Banca Electrònica.
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Fins ara els serveis que prestaven aquestes entitats bancàries tenien un cost zero, però
en l’actualitat, i com a conseqüència de la reestructuració que ha anat fent aquest sector
durant els anys de crisi, comencen a facturar pels seus serveis.
Les propostes que presenten aquestes entitats pels serveis financers que presten a
l’Ajuntament de Vila-seca són les següents:
1 - CAIXABANK, SA proposa un contracte (forfait) anual per import de 250,00 euros (iva
no inclòs) pel servei de cobrament de tributs i preus públics.
2 – BBVA, SA proposa un contracte d’adhesió als seus serveis telemàtics BBVA NET
CASH per import mensual de 3,00 euros (iva no inclòs) per la tramesa dels fitxers de
pagaments a través de Banca Electrònica.
Vist l’informe conjunt emès per la intervenció i la tresoreria municipal, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el contracte amb CaixaBank, SA pel servei de cobrament de tributs i
preus públics amb modalitat de forfait per un import anual de 250,00 euros (iva no inclòs),
segons el model que figura com a annex I a l’expedient.
SEGON.- Aprovar el contracte amb BBVA, SA d’adhesió als serveis telemàtics NET
CASH pel servei d’emissió de transferències a través de Banca Electrònica, per un import
mensual de 3,00 euros (iva no inclòs) equivalent a 36,00 euros/any (iva no inclòs),
segons el detall de condicions que figuren a l’annex II de l’expedient.
TERCER.- Notificar la present resolució a CaixaBank,SA i a BBVA, SA.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DEL
SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS DE SEGURETAT PERIMETRALS EN ALTA
DISPONIBILITAT PER A LA XARXA DE L’AJUNTAMENT.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del subministrament d’una solució de seguretat perimetral que permeti,
per una part, obtenir un punt d’accés securitzat a Internet des d’on sigui possible obtenir
una classificació i visibilitat avançada del tràfic entrant i sortint de la xarxa de l’Ajuntament
de Vila-seca.
Vist que s’han rebut tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la proposta
econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa D. B. N., per un import de
15.077,00 €, més 3.166,17 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de
18.243,17 € IVA inclòs, la qual compleix els requeriments expressats en el “plec de
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prescripcions tècniques per al subministrament dels equips de seguretat perimetrals
(talla-focs) en alta disponibilitat per a la xarxa de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que el contracte definit té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb allò
que disposen els articles 9, 19.1 a) i 290 del reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en
endavant, TRLCSP) i es qualifica de subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministres es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un
pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a
l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe del departament d’informàtica, l’informe jurídic,
l’informe de la Intervenció Municipal i la proposta formulada per la Regidoria de Promoció
Econòmica i Noves Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del servei per a
l’adjudicació del subministrament d’una solució de seguretat perimetral que permeti, per
una part, obtenir un punt d’accés securitzat a Internet des d’on sigui possible obtenir una
classificació i visibilitat avançada del tràfic entrant i sortint de la XARXA.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa D. B.N., el contracte del servei de subministrament dels
equips de seguretat perimetrals (talla-focs) en alta disponibilitat per a la xarxa de
l’Ajuntament de Vila-seca, per un import de 15.077,00 €, més 3.166,17 € en concepte del
21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 18.243,17 € IVA inclòs, atès que compleix els
requeriments expressats en el “plec de prescripcions tècniques per al subministrament
dels equips de seguretat perimetrals (talla-focs) en alta disponibilitat per a la xarxa de
l’Ajuntament de Vila-seca i és l’oferta més avantatjosa.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.12.92000.62600 (AD-9606)
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES LIQUIDACIONS PER LA TAXA
D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
A) Vista la declaració d’ingressos presentada per AUDAX ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 2780,
de 07-04-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
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text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al
primer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 772093, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2017, per import de
267,76€, a AUDAX ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AUDAX ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.

B) Vista la declaració presentada per AUDAX ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 2886, de 12-042017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al segon
trimestre de 2016, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació en el terme municipal i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda
i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 771100, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic del segon trimestre de 2016, per import
de 394,25€, a nom de AUDAX ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis
públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AUDAX ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.
C) Vista la declaració presentada per AUDAX ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 1084, de 15-022017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al tercer
trimestre de 2016, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic.
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D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació en el terme municipal i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda
i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 767446, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2016, per import
de 370,30€, a nom de AUDAX ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis
públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AUDAX ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.
D) Vista la declaració presentada per AUDAX ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 1086, de 15-022017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al quart
trimestre de 2016, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació en el terme municipal i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda
i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 767447, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2016, per import de
318,45€, a nom de AUDAX ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis
públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AUDAX ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.

E) Vista la declaració presentada per CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SAU ( R. E. Núm.
954, de 10-02-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents a l’exercici 2015 que, per error no havien inclòs en la declaració que havien
fet amb anterioritat, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
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la facturació en el terme municipal i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda
i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 772101, corresponent a la taxa per aprofitament del
domini públic local de l’exercici 2015 (complementària de la liquidació 704052), per import de
74.142,92€, a nom de CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SAU, com a empresa
subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a CEPSA GAS Y
ELECTRICIDAD SAU, junt amb la liquidació corresponent.
F) Vista la declaració presentada per l’empresa EDP ENERGIA SAU ( R. E. Núm. 357, de
20-01-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents a
l’exercici 2016 pel subministrament d’energia elèctrica, per a realitzar el càlcul de la taxa per
ocupació del domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació en el terme municipal i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda
i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 767448, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local de l’exercici 2016, per import de 627,82€ a EDP ENERGIA SAU, com a
empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a EDP ENERGIA SAU,
junt amb la liquidació corresponent.
G) Vista la declaració d’ingressos presentada per ORANGE ESPAGNE SAU ( R. E. Núm.
2836, de 10-04-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al primer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 772092, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2017, per import de
1.646,27€, a ORANGE ESPAGNE SAU, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ORANGE ESPAGNE
SAU, junt amb la liquidació corresponent.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.
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-2017000269), per import de 151.852,49 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000270 i ordenar la seva reposició, per import de 110,72 euros.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

4t. ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.
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4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI D’EXPEDIENT PER A LES OBRES DE
RENOVACIÓ DEL POU DE CLAVEGUERAM I LES SEVES ESCOMESES A LA
CRUÏLLA DELS CARRERS ISAAC ALBÉNIZ AMB ALFREDO KRAUS DE LA PINEDA.

La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 9 de desembre de 2015, va aprovar
la Memòria valorada de les obres per a la renovació del pou de clavegueram i les seves
escomeses a la cruïlla dels carrers Isaac Albéniz amb Alfredo Kraus de la Pineda, amb un
pressupost de 55.611,56 € (sense IVA) i 11.678,43 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 67.289,98 € (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.
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 per a la renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses a
la cruïlla dels carrers Isaac Albéniz amb Alfredo Kraus de la Pineda, mitjançant
procediment obert i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, i la despesa màxima
de amb un pressupost de 55.611,56 € (sense IVA) i 11.678,43 € en concepte d’IVA, que
fan un total de 67.289,98 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2017.13.15300.61901(ARC-8859) del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres per a la renovació del pou de clavegueram i les seves
escomeses a la cruïlla dels carrers Isaac Albéniz amb Alfredo Kraus de la Pineda.
TERCER. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
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4.2
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
D’ADJUDICAR
EL
SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPAMENT ESPORTIU AL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 12 de desembre de 2016 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament i col.locació
d’equipament esportiu al pavelló municipal, Lot 1. Equipament esportiu i tanques.
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 DISSENY TEA3, SL respecte al Lot 1. Equipament
esportiu i tanques, 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 DISSENY TEA3, SL, amb NIF núm. B61278982, el
contracte de subministrament i col.locació d’equipament esportiu al pavelló municipal; Lot
1. Equipament esportiu i tanques, d’acord amb la proposta presentada pel preu de
80.800,00 € (sense IVA), 16.968,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 97.768,00 €
(IVA inclòs) mitjançant procediment obert i amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 2017.13.15220.63900 (D-9165) 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 4.040,00 €, 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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4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
MILLORA I AMPLIACIONS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. FASE 01.
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 al projecte bàsic i
d’execució de les obres de millora (i ampliacions) del Cementiri municipal de Vila-seca.
Fase 01.
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 CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, 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 CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL , amb NIF núm.
B43103639, el contracte de les obres compreses al projecte bàsic i d’execució de les
obres de millora (i ampliacions) del Cementiri municipal de Vila-seca. Fase 01, d’acord
amb la proposta presentada pel preu de 305.868,26 € (sense IVA), 64.232,33 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 370.100,59 € (IVA inclòs) mitjançant procediment
obert i amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2017.13.16400.61900 (D-9166) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar 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 15.293,41 €, 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 .
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CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DEL PLA D’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A VILA-SECA. FASE
01.
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 al Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques. Fase 01.
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 TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL, 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 TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL, amb NIF núm.
B08156572, el contracte de les obres compreses a la Memòria valorada corresponent al
Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques. Fase 01, d’acord amb la proposta
presentada pel preu de 63.190,84 € (sense IVA), 13.270,08 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 76.460,92 € (IVA inclòs) mitjançant procediment obert i amb subjecció al plec
de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2017.13.15300.61901 (D9141) 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 3.159,54 €, 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 .
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CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.
Vista la memòria valorada per al reforç de l’actual nivell d’il·luminació en determinats
passos de vianants del municipi de Vila-seca, fase 1 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 reforç de l’actual nivell d’il·luminació en
determinats passos de vianants del municipi de Vila-seca, fase 1, amb un pressupost total
de 129.650,77 € IVA inclòs.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.
A) 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. 7 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. 7 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 99.766,35 €
sense IVA i 20.950,93 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
120.717,28 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec de la partida 2017.13.34200.61901 (OF8908) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CARBONELL FIGUERAS,
SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
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B) Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, mitjançant
la que es va adjudicar les obres d’enderroc de l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27,
urbanització del solar restant i tractament de parets mitgeres.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa
CONSTRUCTORA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.

ESTEVE

FERRÉ

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 d’enderroc de
l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27, urbanització del solar restant i tractament de
parets mitgeres, realitzades per ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm.
B4345152, per un import de 4.225,84 € sense IVA i 888,06 € en concepte d’IVA que un
cop incorporat dona un total de 5.116,90 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF8907) 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.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE JUBAO COLMENAR SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
REALITZAR EL TANCAMENT D’UNA TERRASSA PRIVADA AL LOCAL SITUAT AL
PASSEIG PAU CASALS, NÚM. 99 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de Jubao Colmenar SL de llicència municipal per realitzar el tancament
d’una terrassa privada al local situat al Passeig Pau Casals, núm. 99 de Vila-seca, així
com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Jubao Colmenar SL la llicència municipal d’obres 193/17 per
realitzar el tancament d’una terrassa privada al local situat al Passeig Pau Casals, núm.
99 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
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Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- En tots els aspectes no contemplats en la documentació aportada, s’haurà de donar
compliment a l’Ordenança municipal sobre regulació de tendals i tancaments de terrasses
privades en zona de reculada a la Pineda, i a les determinacions del Pla General
d’Ordenació Urbana de Vila-seca.
9a.- Abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar dues còpies de l’Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
11a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
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12a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
13a.- Aquest informe correspon exclusivament al projecte de tancament de la terrassa
privada existent al local. L’adequació i correcció de comunicació prèvia de l’activitat
existent, si s’escau, així com les obres necessàries per a l’activitat en el conjunt del
recinte, no estan contemplades en aquest document.
14a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 767177 82 de data 13.03.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

102,50 €

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

102,50 €

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.
B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ADAMO TELECOM IBERIA
DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA CALA DE REPARACIÓ AL CARRER EQUADOR
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Adamo Telecom Iberia de llicència municipal per a
realitzar una cala de reparació al c. Equador de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Concedir a l’empresa Adamo Telecom Iberia, la llicència municipal d’obres
255/17 per a realitzar una cala de reparació al c. Equador de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
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.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ARRANJAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ DE L’ESCOLA
MESTRAL.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres d’arranjament de la instal·lació de baixa tensió de l’Escola
Mestral de Vila-seca, donat que s’han detectat una sèrie d’anomalies en les inspeccions
periòdiques que es realitzen en les instal·lacions de baixa tensió en edificis de pública
concurrència.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada pel Sr. L. E. R.R. per un import
de 4.562,00 € (IVA exclòs).
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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 i 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 de les obres d’arranjament de la
instal·lació de baixa tensió de l’Escola Mestral de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar al Sr. L. E. R.R. el contracte menor d’obres d’arranjament de la
instal·lació de baixa tensió a l’Escola Mestral de Vila-seca, per un import de 4.562,00 €,
més 958,02 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 5.520,02 €, per
haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15220.63900 ADRC-4962
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ARRANJAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ DE L’ESCOLA
TORROJA I MIRET.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres d’arranjament de la instal·lació de baixa tensió de l’Escola
Torroja Miret de Vila-seca, donat que s’han detectat una sèrie d’anomalies en les
inspeccions periòdiques que es realitzen en les instal·lacions de baixa tensió en edificis
de pública concurrència.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada pel Sr. L. E. R.R. per un import
de 3.731,00 € (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
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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 i 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 de les obres d’arranjament de la
instal·lació de baixa tensió de l’Escola Torroja Miret de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar al Sr. L. E. R. R. el contracte menor d’obres d’arranjament de la
instal·lació de baixa tensió a l’Escola Torroja Miret de Vila-seca, per un import de
3.731,00 €, més 783,51 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 4.514,51
€, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15220.63900 ADRC-4961
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- 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, DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

DESESTIMAR

UNA

RECLAMACIÓ

DE

Vist l’escrit presentat per la Sra. F. F. G. en data 30-10-2015 (RE 7094/15), pel què
formula reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals derivats de la lesió
patida el dia 15-8-2015 quan, segons la seva versió dels fets, va caure al terra pel mal
estat del paviment de la vorera del c. Almeria, del nucli urbà de La Plana.
Atès que la reclamació de la Sra. F. ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), i conté els
elements indispensables per a iniciar la tramitació.
Atès que la part reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat, sense valoració de la quantia indemnitzatòria.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Zurich España, Cia de Seguros y Reaseguros, S. A.
Atès que en data 28-9-2016 (RS 3562) es va notificar formalment a la representació
jurídica de la part reclamant el contingut del decret d’Alcaldia de 23-9-16, d’admissió a
tràmit de la reclamació de responsabilitat patrimonial Exp. 739/15, sense que dins el
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termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de la seva recepció la part reclamant hagi
aportat altres documents a l’expedient o proposat altres mitjans de prova per a la
justificació determinant de l’existència de la relació o nexe causal, directa i exclusiva,
entre el dany o lesió soferta i el funcionament del servei públic imputat.
Atès que l’instructor, mitjançant providència de data 13-2-2017 (RS 633), va notificar a la
part interessada (15-2-2017) el termini d’audiència i que, transcorregut el mateix, sense
haver comparegut per efectuar l’examen personal i directe de l’expedient complert ni
haver-ne reclamat còpia, no s’ha acreditat cap al·legació ni aportació de documentació
per la seva part. Per la qual cosa se la té per desistida d’aquest tràmit, i del de proposar a
l’òrgan instructor la finalització convencional del procediment.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan de la
insuficient activitat probatòria ja referida, si bé es pot refutar acreditada l’existència d’un
accident, en canvi, no s’acredita la relació causal entre el funcionament normal del servei
i els perjudicis al·legats (elements determinants perquè prosperi la reclamació formulada),
motiu pel qual, en base a la normativa reguladora i criteris jurisprudencials de aplicació, si
escau la seva desestimació.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 27-3-2017, de
criteri desestimatori de l’expedient per manca d’acreditació del nexe causal entre el
funcionament del servei públic i la caiguda patida per la Sra. F. G..
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre,
per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret de 30 de juny de 2015, acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. F.
F. G. en data 30-10-2015 (RE 7094), per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
32 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, d’acord amb els
raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part expositiva del present acord i que es
donen per reproduïts (Exp. GOV/739/15).
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada mitjançant la representació
jurídica designada a l’efecte per al seu coneixement, amb indicació dels recursos que
contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament per mitjà del mediador d’assegurances, i a la
Intervenció Municipal.
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5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
REDACCIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D’UNA CAMPANYA DE
SENSIBILITZACIÓ PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ
ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS.
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 del servei de redacció, desenvolupament i
avaluació d’una campanya de sensibilització pel foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i ordinari, en base al preu més baix com a únic criteri
d’adjudicació d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, 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 LIMONIUM SOCIETAT D’ACTIVITATS AMBIENTALS, SL,
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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa LIMONIUM SOCIETAT D’ACTIVITATS AMBIENTALS,
SL, amb NIF núm. B43917236 el contracte del servei de redacció, desenvolupament i
avaluació d’una campanya de sensibilització pel foment de la recollida selectiva de la
fracció orgànica dels residus municipals, d’acord amb la proposta presentada pel preu de
39.681,00 € (sense IVA), 8.333,01 € en concepte d’IVA, que fan un total de 48.014,01 €
(IVA inclòs), mitjançant, procediment obert i ordinari, en base a una pluralitat de criteris
d’adjudicació, d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2017.13.17000.21000 (D-9167) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar 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 seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 1.984,05 €, 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.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ATORGAMENT D’UNA PRÒRROGA D’UN
CONTRACTE DE SERVEI DE SEGUIMENT DE NOTÍCIES, MONITORITZACIÓ I
EDICIÓ DELS RECULLS DE PREMSA.
Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2015,
expedient 140/2015, es va adjudicar a l’empresa INICIATIVAS TECNOLÒGICAS EN
INTERNET SL, amb NIF B43632090, el contracte de prestació del servei de notícies,
monitorització i edició dels reculls de premsa, prorrogable per un any més i per import de
4.998,51€, IVA inclòs.
Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca de data 9 de març de 2017 (RE
2017001948) per la Sra. C. V. P. A., en representació de l’empresa INICIATIVAS
TECNOLÓGICAS EN INTERNET, SL, amb NIF B43632090, com a adjudicatari del
contracte de prestació del servei de notícies, monitorització i edició dels reculls de
premsa, en el que sol.licita un any de pròrroga d’aquest contracte.
Atès que el contracte administratiu que es va formalitzar el dia 30 d’abril 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 pel Cap de premsa, de data 28 de març de 2017 , en el que 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 Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga d’un any fins el dia 1 de maig de 2018, sol.licitada per
INICIATIVAS TECNOLÓGICAS EN INTERNET, SL, amb NIF B43632090 del contracte de
prestació del servei de notícies, monitorització i edició dels reculls de premsa del
expedient 253/17, per import de 4.998,51 € IVA inclòs , a càrrec de la partida 11.9200 22602
AD 8860 corresponent del pressupost municipal
SEGON. Notificar el present acord a l'empresa, a la Intervenció Municipal i a l’Àrea de
Serveis Públics.
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5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ AL PLA DE PENSIONS DEL
PERSONAL MUNICIPAL ANY 2017.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 d’octubre de 2006, va
aprovar la implantació del Pla de pensions, destinat a la cobertura de jubilació i mort del
personal inclòs en les especificacions redactades a l’efecte.
Atès que l’article 22.3 del Pla estipula que l’Ajuntament de Vila-seca realitzarà cada any
l’aportació dels partícips amb l’ increment de l’IPC estatal respecte de l’exercici anterior.
Atès durant els anys 2012 i 2013 la Llei de Pressupostos de l’Estat no es va preveure de
manera expressa la impossibilitat de fer aportacions al pla de pensions d’ocupació o
contractes d’assegurances col·lectius que incloguin la contingència de jubilació.
Prohibició que va aixecar la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos de l’Estat
per a l’any 2014, en els casos que no es produís augment de la massa salarial i que les
aportacions es referissin a plans subscrits abans del 31-12-2011.
Vist l’escrit de la presentat per la Comissió de Control del Pla de Pensions demanant
l’activació del procediment d’aprovació i abonament de les aportacions previstes per al
personal funcionari i laboral inclòs a l’ esmentat Pla de Pensions, anualitat de 2017.
Considerant que es compleixen els requisits i les condicions establertes a la Llei 22/2013,
de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat i atès que en el pressupost de
la Corporació per a l’exercici de 2016 està previst els crèdits necessaris per a realitzar,
com a entitat promotora al personal funcionari i laboral i vist l’informe de data 9 de maig
de 2016 tramès per la Intervenció municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria
de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les despeses per import de 65.450 euros, dels quals 63.750 euros a
càrrec de la partida 15 21100.12700 (Operació AD 9214), 1.700 euros a càrrec dels
organismes autònoms i 25.500 euros a càrrec de la partida 15 21100.13700 (Operació
AD 9215) “Aportació de l’Ajuntament Pla de Pensions personal funcionari i personal
laboral del vigent pressupost municipal” a favor de l’entitat gestora del Pla, VIDACAIXA,
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A-58333261, essent l’entitat dipositària La
Caixa, de les quantitats anuals que es detallen i relacionin en l’expedient respecte de tots
els empleats integrants del Pla.
(Any 2017: 850 euros/empleat)
SEGON. Aprovar el pagament suplit per un import de 1.700 euros en concepte
d’aportació al Pla de Pensions dels següents funcionaris dels Organismes Autònoms:



J. V. G. 850 euros (Patronat de Música)
M. F. M. 850 euros (Patronat de Turisme)
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TERCER. Notificar l’acord a la Comissió promotora del Pla, a VidaCaixa, SA de Seguros
y Reaseguros i a la Intervenció municipal.
5.5 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL I D’ACTIVITATS.
A) Vista la sol·licitud efectuada per M. M. G. en què comunica l’inici per canvi de nom
d'una activitat de bar al c/ Jaume Balmes, 4, baixos 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 M. M. G., d’inici d’activitat
per canvi de nom de bar al c/ Jaume Balmes, 4, baixos de Vila-seca, anterior titular C. P. S.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 197,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766577), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès és de 20 persones.

QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Vista la sol·licitud efectuada per J. A. E. Z. en què demana llicència municipal per
realitzar l'activitat de pintura de retrats durant la temporada d'estiu 2017 al Ps. de Pau
Casals de la Pineda, vistos els informes emesos al respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a J. A. E. Z. llicència municipal per realitzar l'activitat de pintura de
retrats amb pastel o carbó durant la temporada d'estiu de 2017 al Ps. de Pau Casals de la
Pineda.
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SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 85,00 € que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767435), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
C) Vista la sol·licitud presentada per A. T. R. en què demana llicència municipal pel
repartiment, pel terme municipal de Vila-seca, de 2.500 exemplars de publicitat, vistos els
informes emesos al respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a A. T.R.llicència municipal pel repartiment, pel terme municipal
de Vila-seca, de 2.500 exemplars de publicitat.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 15,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.767405), 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.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per COMIDAS PREPARADAS LA TECA, SL en què
demana llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment
anomenat EL SHAMBALA del qual és titular, situat al cr Galceran de Pinos, 88 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 COMIDAS PREPARADAS LA TECA, SL amb NIF B43549153
llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la via pública de EL SHAMBALA,
situat al cr Galceran de Pinos, 88 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.

28

TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 1.224,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767402), 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 TAVERNA DE INGENIO, SL en què demana llicència
per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat PLAYOFF del
qual és titular, situat a l’av. de Francesc Macià, 7-9 de Vila-seca, vistos els informes emesos
al respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a TAVERNA DE INGENIO, SL amb NIF B55675896 llicència per a
la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la via pública de PLAYOFF, situat a l’av. de
Francesc Macià, 7-9 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 475,20 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767369), 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 A. G. C. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat MERCABAR del qual és titular,
situat al c/ de Josep Anselm Clavé GALERIES MERCAT, LOCAL NÚM. 8 de Vila-seca,
vistos els informes emesos al respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a A. G. C. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la
via pública de MERCABAR, situat al c/ de Josep Anselm Clavé GALERIES MERCAT,
LOCAL NÚM. 8 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
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TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 950,40 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767240), 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 E. R. M. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR CALERO del qual és titular,
situat al c. Sant Joan 14 de la Plana, vistos els informes emesos al respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a E. R. M. llicència per a la instal·lació de 2 taules i 8 cadires a la via
pública de BAR CALERO, situat al c. Sant Joan 14 de la Plana.
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 38.40 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767422), 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 A. C. H. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR TAURINO del qual és titular,
situat al c de Sant Francesc, 29 de la Plana, vistos els informes emesos al respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a A. C. H. amb NIF 39850763C llicència per a la instal·lació de 2
taules i 8 cadires a la via pública de BAR TAURINO, situat al c de Sant Francesc, 29 de la
Plana.
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 38,40 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767395), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
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QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
F) Vista la sol·licitud efectuada per A. L. A. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR TIKI TAKA del qual és titular,
situat a l’av Francesc Macià, 13 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a A. L. A. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la
via pública de BAR TIKI TAKA, situat a l’av Francesc Macià, 13 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 475,20€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767439), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ENCÀRREC DE FUNCIONS ADDICIONALS A UNA
TREBALLADORA MUNICIPAL.
En data 5 d’abril de 2017 el Regidor delegat de Relacions Ciutadanes i Dinamització
Laboral de l’Ajuntament de Vila-seca informa sobre la oportunitat d’incorporar el suport
tècnic necessari per tal d’assegurar el seguiment a nivell administratiu del Programa
d’Impuls a l’Ocupació, dels projectes d’ocupació propis i del SOC, i el suport a la gestió
de les plataformes electròniques, entre d’altres, a partir de l’1 de maig de 2017
Atès l’informe jurídic favorable sobre la idoneïtat de la proposta, la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Atesa la proposta del regidor delegat de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral de
l’Ajuntament, relativa a l’adequació del perfil professional a les característiques de les
tasques requerides i nivell de qualificació de la persona proposada per assumir
l’acumulació funcions, quantificant-ne la proposta.
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:

31

PRIMER. Encomanar a la Sra. E.R. T. (ID 92) les funcions requerides en l’informe del
Regidor delegat de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral de l’Ajuntament de Vilaseca de data 5-4-2017, amb efectes de l’1 de maig de 2017.
SEGON. Retribuir l’exercici d’aquestes noves funcions, amb efectes del dia 1 de maig de
2017, amb un complement de lloc de treball en concepte de major dedicació i
responsabilitat per import de 301,37 euros bruts mensuals, que fan un total de 2.410,96
euros, amb càrrec de la partida 14-33400-13002, a partir de l’1 de maig de 2017 i mentre
desenvolupi les esmentades tasques, sens perjudici de la regularització estructural de la
RLT i adequació del crèdit pressupostari per al 2017 i per al període que correspongui del
2018.
TERCER. Notificar aquesta resolució la Intervenció Municipal de Fons, a la persona
interessada i a les regidories de Serveis a les persones i de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral.
5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA FUNCIONÀRIA
INTERINA PER ACUMULACIÓ DE TASQUES.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 15-7-2015, va aprovar les bases
reguladores de la creació d’una borsa de treball per efectuar nomenaments de caràcter
interí i de personal laboral temporal per a cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs
de treball en l’Àrea de Serveis Educatius, considerada prioritària per afectar el
funcionament d’un servei essencial.
Així mateix, es va determinar que els aspirants que superin el procés selectiu integraran
de forma automàtica la borsa de treball de llocs (C1 i C2) de l’Àrea de serveis a les
Persones, respectant l’ordre de puntuació final en el procés de selecció.
La vigència de la borsa de treball es va establir en 4 anys, a comptar de la seva
constitució pel tribunal qualificador. Essent que en data 22-9-2015 el Tribunal qualificador
de les proves selectives del citat procés va establir les puntuacions finals.
Atès que l’art. 20.1.Dos LPGE 2016, d’aplicació vigent, (complementat per l’article 3.2 del
RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina
que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al
nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis
públics essencials.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de 29-7-2016 va declarar que, entre d’altres
àrees i sectors, l’Àrea de Serveis a les Persones té la naturalesa de prioritària o
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essencial, amb relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per a
garantir la prestació dels serveis i funcions que té atribuïdes l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que en data 4-4-2017 el Regidor delegat de l’Àrea de serveis a les Persones informa
sobre la necessitat de portar a terme programes de caràcter temporal, generats per les
actuacions derivades de la subscripció de convenis de col·laboració amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
Atès que segons l’informe referit no es pot atendre aquesta petició amb els efectius propis
existents en l’Àrea de serveis a les Persones i ni amb mobilitat funcional sense perjudicar
el normal funcionament dels serveis i unitats, per la qual cosa es fa necessari, de forma
excepcional, el nomenament d’un funcionari/ària interí/a per programa d’execució
temporal.
Atès que consultada la borsa de treball de tècnic auxiliar (convocatòria Exp.
Gov./489/2015), i seguint les instruccions del seu funcionament, li correspon la
contractació a la senyora M. S. G. A.
Atès que el nomenament de funcionaris interins és competència de l’Alcaldia, la qual ha
estat delegada en la Junta de Govern Local, segons Decret de 30-6-2015.
Vistos els informes preceptius, I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Declarar vigent la borsa d’interins constituïda el 22-9-2015 pel tribunal
qualificador del procediment de selecció que va fixar les puntuacions finals dels aspirants
en el procés de selecció convocat per acord de la Junta de Govern Local de 15-7-2015.
SEGON. Nomenar funcionària interina per a l’execució de programes de caràcter
temporal a la senyora M. S. G. A. com a auxiliar administrativa d’administració general,
grup C, subgrup C2, per a prestar serveis a l’Àrea de Serveis a les Persones, d’acord
amb l’establert a l’article 10.1.c) del TREBEP.
TERCER. La senyora M. S. G. A. prendrà possessió del càrrec amb efectes del dia 1-52017 i la durada del nomenament serà fins el dia 30-4-2018.
QUART. Les retribucions de la senyora M. S. G. A. seran les corresponents a una plaça
d’auxiliar administrativa, grup c, subgrup C2, de l’escala d’administració general, amb
complement de destí 15. La despesa màxima prevista per a aquesta contractació durant
aquest interval comprés entre l’1-5-2017 fins el 31-12-2017 (Retribucions totals +
Seguretat Social Ajuntament) és de 18.474,76 €, de conformitat amb l’informe jurídic
emès a l’efecte. I autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost vigent (SB 12004, CD 12100, CE 12101), i respectant, en tot cas, les
disponibilitats pressupostàries del seu capítol I, d’acord amb els límits i quanties
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establerts en l’art. 25 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, i adequació del crèdit pressupostari
per al 2018, per al període que correspongui.
CINQUÈ. Notificar-ho a la persona interessada, al Negociat de Recursos Humans, a
Intervenció Municipal, i a la Junta de Personal Funcionari de l’Ajuntament.
5.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROTOCOL D’ACTUACIONS EN EL CAS DE
VEHICLES ABANDONATS, VEHICLES CONSIDERATS RSU I VEHICLES CEDITS.
Atès que la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en el seu article 25.1.2, inclou com a competència
pròpia municipal la recollida i tractament de residus. Així mateix, l’article 26.a d’aquesta
mateixa llei, ho imposa com a obligatòria.
Atès que a l'efecte de l'article 3.3 a) del Text Refós de la Llei Reguladora dels Residus,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, tindran la consideració de residus
municipals els vehicles abandonats i, de conformitat amb l'establert en l'article 3.b) de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, els vehicles abandonats
s'inclouen en la categoria de residus domèstics.
Atès que segons disposa l'article 106 del text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial aprovat per RDL 6/2015, de 30 d'octubre, l'Administració
competent en matèria de gestió del tràfic podrà ordenar el trasllat del vehicle a un Centre
Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva posterior destrucció i
descontaminació, especificant aquells casos en què es pot presumir racionalment que un
vehicle està abandonat o fora d’ús.
Atès que en aplicació de l’apartat 3r. de l'article 106 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, en
aquells casos en què s'estimi convenient l'Alcalde o autoritat corresponent per delegació
podran acordar la substitució de la destrucció del vehicle per la seva adjudicació als
serveis de vigilància i control del tràfic, i protecció civil del municipi.
Vist l’informe jurídic elaborat sobre el procediment que complimentarà el procés habitual
quan afecti a aquells vehicles considerats com a abandonats o cedits sobre els que
s’hagin fet els tràmits corresponents (identificació, requeriment, retirada, dipòsits,
notificacions edictals, i ordre de trasllat a CATV)), i que siguin d’interès per l’Ajuntament
pel seu estat òptim.
Atès que l'òrgan competent és la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia, segons
Decret de 30-6-2015.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar el Protocol d’actuacions en el cas de vehicles abandonats, dels
vehicles considerats residus sòlids urbans i del vehicles cedits, del municipi de Vila-seca.
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SEGON. Donar difusió al present acord mitjançant el tauler d’anuncis municipal i la seu
Electrònica de l’Ajuntament.
TERCER. Donar-ne trasllat a la Prefectura de la Policia Local de Vila-seca.
5.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ D’AUTORITZACIONS DE
TEMPORADA A LES PLATGES DEL MUNICIPI PER L’ANY 2017 PRORROGABLE AL
2018.
Per acord de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2017 es va iniciar l’expedient per
a l’adjudicació de l’explotació dels serveis i ocupacions temporals en les platges del terme
municipal de Vila-seca per les temporades estiuenques durant l’anualitat 2017 i la previsió
d’una pròrroga per un any més, mitjançant procediment obert en règim de tramitació urgent
amb diversos criteris d’adjudicació.

En sessió de 27 de març de 2017, la Junta de Govern Local va proposar d’adjudicació les
guinguetes/aprofitaments números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 i 13.

Atès que, de conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP, l’òrgan de contractació va
requerir a tots els proponents proposats d’adjudicació, perquè aportin dins el termini de 5
dies a comptar del següent a aquell en que hagin rebut el requeriment, la documentació
justificativa exigida en la clàusula Setzena del Plec regulador de la licitació.
Atès que en les respectives notificacions individualitzades es va advertir als licitadors
proposats d’adjudicació que de no complir l’anterior requeriment en el termini assenyalats
s’entén que han retirat la seva oferta i no procedirà l’adjudicació al seu favor i en aquest
cas l’Ajuntament ha de procedir a demanar la mateixa documentació al licitador següent,
per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Atès que segons consta del registre General d’Entrades de l’Ajuntament amb data 30 de
març de 2017 (RE 2538) el proponent G. T. , proposat d’adjudicació de l’aprofitament de
temporada número 4, ha formulat renúncia formal a l’aprofitament proposat d’adjudicació,
i per aquest motiu queda exclòs del procediment.
Atès que segons consta del registre General d’Entrades de l’Ajuntament amb data 4
d’abril de 2017 (RE 2673) la proponent M. G., proposada d’adjudicació de l’aprofitament
de temporada número 6, ha formulat renúncia formal a l’aprofitament proposat
d’adjudicació, i per aquest motiu queda exclosa del procediment.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
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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.
Atesa la Resolució de 19-3-2017 del director general d’Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, aprovant la distribució dels usos de temporada
de les platges i del mar litoral del terme municipal de Vila-seca, autoritzant l’ocupació de
la zona de domini públic marítim terrestre i de la zona de servitud de protecció, any 2017;
el qual incorpora l’informe favorable de la capitania Marítima de Tarragona i de la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
A la vista de tot el que antecedeix, 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. Acceptar la documentació aportada pels licitadors proposats d’adjudicació dels
aprofitament núms. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, i 13, exigida en la clàusula Setzena del Plec
regulador de la licitació, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar als licitadors que tot seguit es transcriuen
els aprofitaments temporals en les platges de la zona marítima terrestre del terme
municipal de Vila-seca, d’acord amb els usos i delimitacions de les zones d’ocupació
previstos en els corresponents plans de serveis de temporada proposats, durant
l’anualitat 2017, prorrogable a voluntat de l’Ajuntament fins el 2018; amb les condicions
generals i particulars especificades en la Resolució del director general d’Ordenació del
Territori i Urbanisme de data 19-3-2017, que forma part integrant del present acord, als
proponents següents:

Guingueta
número
1
2
3
5
8
10
12
13

Adjudicatari
Morabito 2016, SL
D. F. G.
F. T. B.
M. R. H.
F. A. S.
C. J. A.
A.I. M. A.
J.P. C.

TERCER. Acceptar la renúncia efectuada pels Srs. G. T. i M. G. i declarar–los exclosos
del procediment d’adjudicació proposats d’adjudicació dels aprofitaments de temporada
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números 4 i 6, respectivament, pel fet que han renunciat formalment a l’adjudicació de
l’esmentat aprofitament.
QUART. Com a conseqüència de les renúncies resoltes en el Punt Tercer de l’acord i, en
congruència amb allò previst en la clàusula Setzena del Plec regulador del procediment
licitori, proposar l’adjudicació de l’aprofitament de temporada núm. 4 a la Sra. A. Q. A. per
ser la candidata següent de major puntuació final segons l’Acta de la Mesa de
contractació de data 20 de març de 2017i l’informe tècnic de data 5 d’abril de 2017, i
requerir-la perquè aporti dins el termini de 5 dies a comptar del següent a aquell en que
hagin rebut el requeriment, la documentació següent:
 La documentació justificativa dels certificats d’estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat
Social, en el cas que no els vagi aportar amb anterioritat al sobre A.
 Una còpia autenticada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o certificació
emesa per corredor o agent d’assegurances, que acrediti les condicions i capitals
assegurats, acompanyat del rebut acreditatiu del seu pagament per a la temporada
corresponent, en el cas que no el vagi aportar amb anterioritat al sobre A.
 Acreditar la titularitat d’una guingueta segons model aprovat en comissió de govern, en
sessió de 29 de gener de 2001.
 Document acreditatiu d’haver abonat l’import proporcional dels anuncis de licitació per un
import de 28,20 Euros ( al BOPT número 30 de 13/02/2017)
 Document acreditatiu d’haver abonat el cànon d’adjudicació per un import de 13.000 Euros
i 650,00 Euros en concepte de garantia definitiva
CINQUÈ. Com a conseqüència de la renúncia resolta en el Punt Tercer de l’acord i, en
congruència amb allò previst en la clàusula Setzena del Plec regulador del procediment
licitori, proposar l’adjudicació de l’aprofitament de temporada núm. 6 a la societat Som-hi
Reus 2015, SL per ser el candidat següent de major puntuació final segons l’Acta de la
Mesa de contractació de data 20 de març de 2017 i l’informe tècnic de data 7 d’abril de
2017, i requerir-la perquè aporti dins el termini de 5 dies a comptar del següent a aquell en
que hagin rebut el requeriment, la documentació següent:
 La documentació justificativa dels certificats d’estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat
Social, en el cas que no els vagi aportar amb anterioritat al sobre A.
 Una còpia autenticada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o certificació
emesa per corredor o agent d’assegurances, que acrediti les condicions i capitals
assegurats, acompanyat del rebut acreditatiu del seu pagament per a la temporada
corresponent, en el cas que no el vagi aportar amb anterioritat al sobre A.
 Acreditar la titularitat d’una guingueta segons model aprovat en comissió de govern, en
sessió de 29 de gener de 2001.
 Document acreditatiu d’haver abonat l’import proporcional dels anuncis de licitació per un
import de 28,20 Euros ( al BOPT número 30 de 13/02/2017).
 Document acreditatiu d’haver abonat el cànon d’adjudicació per un import de 8.900 Euros i
445,00 Euros en concepte de garantia definitiva
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SISÈ. Notificar i requerir a cadascun dels adjudicataris definitius dels aprofitaments
temporals perquè presentin, amb caràcter previ a l’ocupació del domini públic,
obligatòriament davant l’Ajuntament de Vila-seca l’aportació dels documents acreditatius
següents:
 En els serveis que es desenvolupin a l’aigua, el titular de l’autorització haurà de
justificar haver tramitat l’autorització d’abalisament davant de Capitania Marítima. Els
adjudicataris de l'explotació d'artefactes flotants hauran de presentar l'autorització
corresponent de l'òrgan competent en matèria de Marina Mercant, segons allò que disposa
l'art. 111.11 del Reglament de Costes.
 Document acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés en aquest Ajuntament de la quantitat
corresponent al cànon per l’ocupació del domini públic maritimoterrestre en la quantitat
liquidada. Si no es compleix aquest requisit per causes imputables a l’adjudicatari, es
declararà resolt l’aprofitament.
SETÈ. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu Electrònica de l’òrgan de
contractació.
VUITE. Notificar la present resolució als adjudicataris designats i a la resta de participants
en la licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
NOVÈ. Transmetre el present acord a la direcció general d’ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de
la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i efectes oportuns.
5.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DIPOSITADA PER INFORDISA, SA.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2014, es va adjudicar a
Infordisa, S.A. el contracte per a la prestació del servei d’Administració de Sistemes i el
Suport als usuaris (Help Desk) de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Vila-seca (Exp.
GOV. 8/2014).
El termini d'execució del contracte es va fixar en dos anys, improrrogable, a partir de
l’1/6/2014 fins el 31/05/2016.
Atès que per a respondre de les obligacions de l’adjudicació del contracte, Infordisa SA
va constituir garantia definitiva de 8.260,25 € davant la Tresoreria municipal de
conformitat amb la carta de pagament número d’operació 201400012779, de data 5 de
juny de 2014, mitjançant aval bancari de Caixabank SA, inscrit en el Registre Especial
d’Avals amb el número 9340.03.1796077-88l; quantitat que serà retornada o cancel·lada
quan s'hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi acomplert
satisfactòriament el contracte o bé quan s’hagi resolt el contracte per raó no imputable a
l’adjudicatari.
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Atès que de conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i complert
satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la resolució del
contracte sense culpa del contractista.
Atès que la clàusula 16a del Plec de clàusules reguladores del contracte, aprovat per la
Junta de Govern Local de 12-3-2014, va establir que el termini de garantia serà
coincident amb la durada del contracte. Per aquest motiu, trobant-se el contracte finalitzat
des del 31-5-2016 i atenent a la bona execució de la prestació i al fet que no hi ha
responsabilitats pendents per part de l’adjudicatària, procedeix el retornament de les
fiances dipositades per l’empresa adjudicatària.
Atès l’escrit de data 7-11-201 presentat per Infordisa, SA, demanant la devolució de la
garantia definitiva constituïda per a l’adjudicació del procediment esmentat.
Vista la diligència d’Intervenció DI-132-17, favorable a la devolució esmentada.
Vistos els informes preceptius i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte subscrit amb Infordisa, SA (CIF A43094440) el dia 16 de juny de 2014, per la prestació del servei d’Administració de
Sistemes i el Suport als usuaris (Help Desk) de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de
Vila-seca (Exp. GOV. 8/2014), adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data
11 de juny de 2014, i amb una vigència de fins el 31 d e maig de 2016.
SEGON. Acordar la devolució de la garantia definitiva dipositada per Infordisa, SA, per
respondre del compliment del contracte citat, i autoritzar-la a retirar el dipòsit de 8.260,25
euros efectuat en la Tresoreria Municipal amb data 5-6-2014.
TERCER. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons i a l’adjudicatària el contingut del
present acord, amb l'objectiu que siguin practicats els assentaments comptables
oportuns.
5.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UN
ALCOHOLÍMETRE PER A LA POLICIA LOCAL.
Vist l’informe del Cap de la Policia Local de data 12-4-2017, emès de conformitat amb el
que estableix l’article 22 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, relatiu a la necessitat i
idoneïtat de contractar el subministrament d’1 aparell alcoholímetre professional i de
precisió dels utilitzats en l’àmbit policial, amb l’objectiu principal d’incrementar els mitjans i
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els recursos destinats a la prevenció dels sinistres en matèria de trànsit i circulació de
vehicles a motor.
Atès que per a l’eficaç prestació de serveis, la Policia Local ha de disposar dels sistemes
de seguretat i equipament que siguin necessaris i precisos per al desenvolupament de les
seves funcions.
Atès que el contracte definit té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb allò
que disposen els articles 9, 19.1 a) i 290 del reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en
endavant, TRLCSP) i es qualifica de subministrament.
Ateses les característiques i l’especificitat del subministrament només s’ha pogut
sol·licitar un pressupost, el de l’empresa Dextron Ingeniería de la Telecomunicación, SA.
(per raó d’exclusivitat del producte a Espanya).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, conformitat amb el disposat pels
arts. 9,19 , 290 i D. A. Segona del TRLCSP, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de
l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER: Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del subministrament d’1
aparell alcoholímetre professional i de precisió marca Evidencial Alcotest 7510 ES, pel
procediment de contracte menor (Exp. Gov. 303/17).
SEGON. Aprovar la quantia de 5.500,000 € de pressupost net i de 1.155,00 € d’IVA
(21%), que fan un total de 6.655,00 € amb l’Iva inclòs, en concepte de despesa màxima
que per a aquest Ajuntament pot representar la contractació d’aquest subministrament;
d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Essent
l’aplicació pressupostària del finançament de les obligacions econòmiques derivades del
compliment del contracte amb càrrec a la partida 2017.15.92000.62500 (AD 9715) del
vigent municipal .
TERCER. Adjudicar, mitjançant la modalitat del contracte menor, a l’empresa DEXTRON
Ingeniería del a telecomunicación, SA (CIF A-08685273), el contracte per al
subministrament d’1 aparell alcoholímetre Evidencial Alcotest 7510 ES en els termes
exposats a l’oferta comercial de 11-4-17 número 17/710, pel preu de 6.655,00
euros, l’Iva inclòs.
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QUART. Designar responsable del contracte, a què es refereix l’article 52 del TRLCSP, el
sotsinspector en Cap de la Policia Local de Vila-seca, al qual correspondrà supervisar-ne
l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons
Municipal, i a la prefectura de la Policia Local.
SISÈ. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
6è. ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DIPOSITADA PEL CONTRACTE D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE
L’ESPLAI DE GENT GRAN SANT ESTEVE.
La Junta de Govern Local en data 4 de març de 2015 va adjudicar el servei de neteja de
l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve al Sr. M. A. T. per un període de dos anys, per
procediment negociat sense publicitat convocat en règim de tramitació ordinària.
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 6 de març de 2017,
es va adjudicar definitivament l’esmentat contracte a l’empresa GRANITOS PÉREZ SL
(NIF B43365576) pel preu de 8.457,90 € (IVA inclòs).
Atès que per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu
l’adjudicatària va constituir garantia definitiva de 842,96 € de conformitat amb la carta de
pagament número d’operació 201500005068 de data 20 febrer de 2015.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i que ha finalitzat el període de
garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a l’adjudicatari.
Vist l’escrit presentat el 24 de març de 2017 pel Sr. M. A. T. G., demanant la devolució de
la garantia definitiva constituïda en l’adjudicació del procediment esmentat.
Vista la diligència d’Intervenció DI-131-17, favorable a la devolució esmentada.
Atès que la Disp. 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 estableix que els
expedients adjudicats amb anterioritat a la seva entrada en vigor es regiran en quan als
seus efectes, compliment i extinció per la normativa anterior
Atès el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en
relació amb el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, respecte a la devolució i cancel·lació de garanties i vista la proposta
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formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Liquidar el contracte i retornar al Sr. M. A.T. G. la garantia definitiva de 842,96
euros que va dipositar en data 20/02/2015, per a respondre del les obligacions derivades
del contracte per a la prestació del servei neteja l’Espai de Gent Gran Sant Esteve, exp.
58/2015.
SEGON. Notificar el present acord al Sr. M. A. T. G. i a la Intervenció Municipal.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT I LA CREU ROJA PEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA.
Vist el Conveni signat el 10 de juliol de 2013 de col·laboració entre la Creu Roja
Espanyola i l’Ajuntament de Vila-seca d’instal·lació de 50 terminals en relació amb el
servei de teleassistència domiciliària, que permet l’atenció permanent als usuaris del
servei mitjançant la xarxa telefònica, en cas d’emergència.
Vist que amb data 27 de maig de 2015, es va aprovar per Junta de Govern Local la
incorporació de l’Annex I a l’esmentat conveni, en relació a l’ampliació de 50 terminals a
65, sense cost addicional.
Vist el punt 8è del Conveni, on s’estableix que anualment i per mutu acord es concretaran
les quotes esmentades.
Vist la Llei 40/2015 de 2 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la qual es
regulen els Convenis als articles 47 a 53, i la seva disposició addicional 8a.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal així com la previsió de despeses per a
l’any 2017, 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. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca
i l’Oficina Provincial de la Creu Roja Espanyola de Tarragona en relació amb el servei de
teleassistència domiciliària, en les mateixes condicions establertes al Conveni aprovat per
la Junta de Govern de data 27 de maig de 2015.
SEGON. El conveni serà vigent des de la data de la signatura i fins el 31 de desembre
de 2017, podent-se renovar de forma expressa per acord de les dues parts, dins els límits
establerts a la Llei 40/2015 de 2 d’octubre de Règim del Sector Públic.
TERCER. Aprovar una previsió de despesa màxima per import de 5.800,80 €, per a tot
l’any 2017, a càrrec de la partida 2017 14 23100 22699 AD 8862 del vigent pressupost
municipal.
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QUART. Designar com a representant municipal a la Comissió paritària de seguiment i
avaluació del conveni als regidors/es:
Lucia Teruel i Carrillo
Josep M. Pujals i Vallvé.
CINQUE. Notificar aquest acord a la Creu Roja, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal.
6.3 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS D’AJUTS.
A) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER L’ADQUISICIÓ DE
LLIBRES DE TEXT.
Vist la sol·licitud d’ajut per l’adquisició de llibres de text presentada pel Sr. A. F. F., 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 l’adquisició de llibres de text, al Sr. A. F. F., per manca de la
documentació necessària per la valoració corresponent.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS Vila-seca.
B) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER L’ADQUISICIÓ
D’UNES ULLERES GRADUADES.
Vist la sol·licitud d’ajut per l’adquisició d’unes ulleres graduades presentada per la Sra. V.
S. M., 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 l’adquisició d’unes ulleres graduades a la Sra. V. S. M., per
superar el barem econòmic establer a les Bases.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS
C) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER L’ADQUISICIÓ DE
LLIBRES DE TEXT.
Vist la sol·licitud d’ajut per l’adquisició de llibres de text presentada per la Sra. H. M., vist
l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Vila-seca, i vista la proposta formulada per la
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Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar l’ajut per l’adquisició de llibres de text, a la Sra. H. M., per manca de
la documentació necessària per la valoració corresponent.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS Vila-seca.
D) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT DE SUBMINISTRAMENTS
DOMÈSTICS.
Vist la sol·licitud d’ajut de subministraments domèstics presentada per la Sra. M. A. A. A.,
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 subministraments domèstics, a la Sra. M. A. A. A., per
manca de la documentació necessària per la valoració corresponent.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS Vila-seca.
E) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT DE SUBMINISTRAMENTS
DOMÈSTICS.
Vist la sol·licitud d’ajut de subministraments domèstics presentada per la Sra. M. M. S. N.,
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 subministraments domèstics, a la Sra. M. S. N., per haver
remès la necessitat objecte de la sol·licitud.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS Vila-seca.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, 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 Z. J., usuari de la llar d’infants municipal
Les Vimeteres per obtenir bonificació pel servei d’escolarització durant el curs escolar 20162017.
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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 març a juliol de
2017).
Infant: Z. J.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 14 €/mes
Aportació família, 126 €/mes
Acollida dues hores, 65 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 6,5 €/mes
Aportació família, 58,50 €/mes
SEGON. Validar la despesa de la bonificació per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 527,50 euros que correspon a:
Total mensual de la bonificació és de 105,5 € . De març a juliol: 527,50 €. Es desglossa de la
següent manera:
Bonificació de l’escolarització de març a juliol: 425
Bonificació del menjador de març a juliol: 70 €
Bonificació d’acollida dues hores de març a juliol: 32,50 €
L’aprovació de la despesa de 527,50 euros s’efectua a càrrec de la partida 14 32300
22799 AD 8900 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.
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6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ EN
RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VILA-SECA I LA PLANA I
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ANNEXES.
La Junta de Govern Local, en data 21 de novembre de 2016, va aprovar l’expedient de
contractació i el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per la gestió i
explotació de les instal·lacions de les piscines municipals de Vila-seca i la Plana i
instal·lacions annexes en règim de concessió administrativa (Exp. 380/16), per
procediment obert, en règim de tramitació ordinària. Així mateix es va autoritzar la
despesa i la convocatòria de licitació.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 229 d’1 de
desembre de 2016 i al Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament des de
la mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules
que regula aquesta contractació.
Atès que amb les dates 18 de gener, 26 de gener, 24 de febrer, 2 i 3 de març, es constituí
la Mesa de Contractació i aquesta, després de la recepció i validació de l’informe emès
pel comitè d’experts en data 23 de febrer de 2017, realitzà la corresponent proposta
d’adjudicació a favor de l’empresari que ha obtingut la major puntuació segons aplicació
dels criteris establerts a la clàusula 18ena.
En data 20 de març de 2017, la Junta de Govern acorda requerir al licitador que ha
obtingut la puntuació més elevada UTE EKIP PROYECTOS DEPORTIVOS 360, SL,
META GESTIÓN TARRACO, SL, NETESPORT GESTION INTEGRAL INSTALACIONES
DEPORTIVAS, SL I FITNESS PROJECT CENTER, SL que aporti la documentació
justificativa dels certificats d’estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat Social de les
quatre empreses que conformaran la UTE i haver dipositat la garantia definitiva per import
de 10.200 Euros per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 96 del TRLCSP aprovat
per RDL 3/2011, de 14 de novembre ( a ingressar en quantitat proporcional a la seva
participació a la UTE en cas que aquesta no estigui constituïda).
En data 10 d‘abril de 2017 amb RE 2837/2017 l’adjudicatari presenta la documentació
requerida i que consta de : els 4 certificats d’estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat
Social de les empreses que conformen la UTE i els justificants d’haver dipositat la
garantia definitiva.
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Empresa
dipositària
Ekip
Proyectos
Deportivos 360, SL
Netsport
Gestión
Integral
Instal·laciones
Deportivas, SL
Meta
Gestión
Tarraco, SL
Fitness
Project
Center, SL

% participació

Import

Número d’operació

51%

5.202,00 €

201700009210

15%

1.530,00 €

201700009209

25%

2.550,00 €

201700009213

9%

918,00 €

201700009212

En data 12 d’abril de 2017, amb RE 2878/2017 es fa el lliurament de l’escriptura de
constitució de la UTE anomenada” EKIP PISCINES VILA-SECA, UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES, LLEI 18/1982” formalitzada davant el Notari M. M. S. en data 21 de març
de 2017 i el NIF U-66986811.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, vist l’informe de la Intervenció
Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació aportada per l’empresa UTE EKIP PROYECTOS
DEPORTIVOS 360, SL, META GESTIÓN TARRACO, SL, NETESPORT GESTION
INTEGRAL INSTALACIONES DEPORTIVAS, SL I FITNESS PROJECT CENTER, SL
justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i d’haver constituït la garantia definitiva d’acord amb l’article 95 del RDL 3/2011, de
14 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a la Unió Temporal d’Empreses “EKIP
PISCINES VILA-SECA, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES, LLEI 18/1982”, amb NIF U66986811. la gestió explotació en règim de concessió administrativa de les piscines
municipals de Vila-seca i la Plana i instal·lacions annexes amb subjecció al plec de
clàusules administratives i tècniques reguladores de la concessió i al projecte de gestió
aportat per l’empresa licitadora (Exp. 380/16), per un termini de 4 anys amb possibilitat de
pròrroga per un any més, per un cànon anual fix de 51.000 Euros. L’import del cànon
corresponent a l’any 2017 serà proporcional al temps de prestació del servei.
TERCER. Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim 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. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província a Tarragona i en el perfil del contractant de al seu electrònica de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari, als licitadors, amb indicació dels
recursos pertinents.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
Atès que està prevista la finalització de l’actual contracte de gestió de la llar d’infants
municipal “Les Vimeteres” amb l’actual adjudicatària Sra. E. S. C. per al pròxim dia 31
d’agost de 2017, segons acord d’adjudicació de la Junta de Govern Local de data 13 de juliol
de 2011 i acord de pròrroga de 14 d’octubre de 2015.
Les necessitats administratives a satisfer aconsellen la convocatòria d’una nova licitació
per a la contractació de la gestió d’aquest servei públic per mitjà d’una empresa
especialitzada, ja que es considera que és la fórmula més racional, econòmica i eficient
de garantir la seva prestació, al no disposar l’Ajuntament de mitjans propis idonis ni de
personal suficient i preparat per a efectuar les funcions requerides.
Vist allò que disposa l’article 27.3.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i vist el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Vila-seca per a l’assumpció de les
competències delegades relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants
als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
Vista la memòria justificativa de la prestació del servei, vist l’estudi de viabilitat
econòmica, vist el reglament del servei.
.
Atès que el servei jurídic corresponent ha elaborat el preceptiu plec de clàusules
administratives i tècniques, els quals hauran de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
Ateses les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació
harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és l’obert, en règim de
tramitació ordinària.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
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Vistos els anteriors antecedents, vist l’informe de la Intervenció Municipal, 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 l’inici de l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la concessió,
per procediment obert, de la gestió i explotació del servei públic de la llar d’infants
municipal “Les Vimeteres” de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i
tècniques, mitjançant un procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada i amb
tramitació ordinària (exp 54/2017).
SEGON. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives i tècniques que han de
regir la contractació d’aquest servei.
TERCER. Iniciar el procediment d’adjudicació per tramitació ordinària, convocar-lo per
procediment obert, i disposar la publicació de l’anunci de licitació corresponent per a la
presentació de sol·licituds de participació en el BOPT i en Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Vila-seca. (Operació A 201700009736)
QUART. Notificar aquest acord a l’actual adjudicatària Sra. E. S. C., i donar-ne trasllat a
la Intervenció Municipal.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
7è. ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.

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

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

El secretari general,

L’alcalde president,
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Adolf Barceló Barcelo

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.05.03 11:17:47 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona

Josep Poblet i Tous
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