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

DATA:
LLOC:
HORARI:

26 de juny de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19,35 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general

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 19 DE JUNY DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 19 de juny de 2017, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX D’OFICI.

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

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
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A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA DE
DEVOLUCIO D’INGRESSOS INDEGUTS PER LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES D’HABITATGE, DELS EXERCICIS 2014, 2015 I 2016.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. J. S. M. ( R. E. Núm. 4455, de 08/06/2017), on
demana la devolució de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat
al carrer de Verge de la Pineda núm.11, per l’existència d’un sol habitatge a la finca de
referència.
Atès l’informe emès pel tècnic municipal de data 6 de febrer passat, en què s’indica que es
tracta d’un edifici amb un únic habitatge i atès que s’ha comprovat per la hisenda que la
finca a dalt esmentada tributava per la taxa de recollida d’escombraries de dos habitatges.
Atès que la hisenda municipal ha comprovat que els imports corresponents als exercicis
2014 a 2016 han estat ingressats a BASE-Gestió d’ingressos, mitjançant domiciliació
bancària 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.- Retornar l’import de 327 € corresponent als rebuts de la taxa de recollida
d’escombraries per els exercicis de 2014, 2015 i 2016.
SEGON.- Anul·lar el rebut per la taxa per la recollida d’escombraries de l’any 2017 i
següents del padró d’escombraries d’habitatges.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA
D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DOMICILIARIES
D’UN IMMOBLE, DE L’EXERCICI DE 2017.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. P. T. P. B. ( R. E. Núm. 4620, de 13/06/2017), on
demana l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Amadeu Vives núm.2, baixos 1a, per tenir una clínica veterinària a la mateixa adreça,
per la qual ja satisfà la taxa d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals
comercials”
Atès que per la unitat d’hisenda s’ha comprovat que en aquest mateix immoble existeix una
activitat de clínica veterinària a nom de VETS CANRACO SL per la qual ja satisfà la
corresponent taxa per recollida d’escombraries de locals comercials i el pagament del qual
es troba domiciliat a BASE-Gestió d’ingressos i atesa la proposta formulada per la Regidoria
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d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2017, de l’habitatge situat al carrer Amadeu Vives núm.2, baixos 1ª, amb núm. fix:
98836901.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
3.2 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-2017000469), per import de 59.732,69 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
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4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MEMÒRIES VALORADES.

En aquest moment s’absenta de la sessió el regidor Sr. Pere Segura.
A) Vista la memòria valorada corresponent als treballs de construcció d’una zona
d’esbarjo per a gossos en la parcel.la municipal situada a l’encreuament entre la Via
Màxima i el Raval de la Mar (parc caní), 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 corresponent als treballs de construcció d’una zona
d’esbarjo per a gossos en la parcel.la municipal situada a l’encreuament entre la Via
Màxima i el Raval de la Mar (parc caní), amb un pressupost total de 83.946,27 € IVA
inclòs.
B) Vista la memòria valorada corresponent als treballs d’adequació i pavimentació del
solar municipal com a aparcament, situat entre el carrer Reus i l’av. de la Generalitat , 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 corresponent als treballs d’adequació i pavimentació
del solar municipal com a aparcament, situat entre el carrer Reus i l’av. de la Generalitat,
amb un pressupost total de 218.074,27 € IVA inclòs.
C) Vista la memòria valorada corresponent als treball de millora i pavimentació de
l’aparcament situat al Parc d’Austràlia i pavimentació del tronc central del Passeig Ciutat
de Melbourne, 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 corresponent als treball de millora i pavimentació de
l’aparcament situat al Parc d’Austràlia i pavimentació del tronc central del Passeig Ciutat
de Melbourne, amb un pressupost total de 118.589,44 € IVA inclòs.
D) Vista la memòria valorada corresponent als treballs de millora de l’accessibilitat a l’av.
Ramon d’Olzina, al pas pel pont del FFCC, així com els informes obrants a l’expedient, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
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Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la Memòria valorada corresponent als treballs de millora de
l’accessibilitat a l’av. Ramon d’Olzina, al pas pel pont del FFCC, amb un pressupost total
de 133.455,68 € IVA inclòs.
SEGON. Sol·licitar autorització a ADIF per a l’execució de les obres compreses a la
memòria valorada, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2015, de 29 de
setembre, del Sector Ferroviari.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE RENOVACIÓ DEL POU DE CLAVEGUERAM I LES SEVES ESCOMESES
A LA CRUILLA DELS CARRERS ISAAC ALBÉNIZ AMB ALFREDO KRAUS DE LA
PINEDA.
En aquest moment de la sessió s’incorpora el regidor Sr. Pere Segura.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 24 d’abril de 2017, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada
corresponent a la renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses a la cruïlla
dels carrers d’Isaac Albéniz amb Alfredo Kraus, mitjançant procediment obert no subjecte
a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, essent el preu més baix l’únic criteri
de valoració.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:

PREU
OFERTA
(€)

BAIXA ART,85.DES

1 4 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

39.728,90 €

28,56

-9,76

-6,96

100,0

2 3 COVAN OBRES PÚBLIQUES SL

40.151,26 €

27,80

-8,81

-5,98

98,9

3 6 TECNOLOGIA DE FIRMES SA

42.880,00 €

22,89

-2,61

0,41

92,7

4 5 M I J GRUAS SA

43.716,24 €

21,39

-0,71

2,37

90,9

5 7 EXXABER SL

43.974,00 €

20,93

-0,12

2,98

90,3

6 1 ESTRUCTURAS VILOVÍ SL
EDIFICACIONS I REPARACIONS
7 2
TARRACO

45.766,44 €

17,70

3,95

7,17

86,8

51.980,00 €

6,53

18,06

21,73

76,4

EMPRESA

DESP.PROM2 PUNTUACIO
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Atès que en data 19 de juny de 2017, els Serveis Tècnics Municipals emeten informe en
que consideren que l’oferta presentada per l’empresa ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SL, està suficientment justificada des del punt de vista econòmic
i tècnic, proposant-ne l’adjudicació del contracte.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal
que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el
termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la
presentada per l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SL, pel preu de
39.728,90 € (sense IVA), 8.343,07 € en concepte d’IVA, que fan un total de 48.071,97 € (IVA
inclòs):

PREU
OFERTA
(€)

BAIXA ART,85.DES

1 4 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

39.728,90 €

28,56

-9,76

-6,96

100,0

2 3 COVAN OBRES PÚBLIQUES SL

40.151,26 €

27,80

-8,81

-5,98

98,9

3 6 TECNOLOGIA DE FIRMES SA

42.880,00 €

22,89

-2,61

0,41

92,7

4 5 M I J GRUAS SA

43.716,24 €

21,39

-0,71

2,37

90,9

5 7 EXXABER SL

43.974,00 €

20,93

-0,12

2,98

90,3

6 1 ESTRUCTURAS VILOVÍ SL
EDIFICACIONS I REPARACIONS
7 2
TARRACO

45.766,44 €

17,70

3,95

7,17

86,8

51.980,00 €

6,53

18,06

21,73

76,4

EMPRESA

DESP.PROM2 PUNTUACIO

SEGON.- Requerir a l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SL perquè en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les serves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 1.986,44 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
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TERCER.- Advertir a l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SL, que de no
complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou
requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 10 d’abril de 2017, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada
corresponent a les obres de construcció de 84 nínxols (Mòdul E) al Cementiri municipal,
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:
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3

3

CARBONELL EXCAVACIONS, SA

4
5

8
18

OBRAS REUNIDAS, SLU
GRUPO ORIZONTIA , SL

6

9

CONSTE 3.0, SL

7

6

CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL

8
9

13
12

10

7

11

5

12

10

13
14

17
2

CONSBE, SL
ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL
M I J GRUAS, SA
EDIFICACIONS, REPARACIONS
TARRACO, SL
JIMARAN, SL
ESTRUCTURAS VILOVÍ, SL
GRUPO SOLER CANO 2007, SL
CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL

ECONÒMICA

PRECOCAT 2011, SL

PUNTUACIÓ OFERTA

1

(porcentatge)

2

BAIXA EFECTUADA

TORRENS CERVELLO
CONSTRUCCIONS, SL

(sense IVA)

4

OFERTA ECONÒMICA

NÚM. PLICA

1

LICITADOR

NÚM. ORDRE

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 84 NÍNXOLS (BLOC E) AL
CEMENTIRI MUNICIPAL

72.889,81 €

32,10000

100,00

73.276,47 €

31,73981

99,47

76.002,93 €

29,19999

95,90

77.022,50 €

28,25022

94,63

77.344,78 €

27,95000

94,24

79.223,39 €

26,20000

92,01

79.406,72 €

26,02922

91,79

80.223,85 €

25,26802

90,86

80.507,11 €

25,00415

90,54

80.833,62 €

24,70000

90,17

83.625,00 €

22,09971

87,16

85.664,32 €

20,19999

85,09

88.657,01 €

17,41217

82,22

89.429,55 €

16,69252

81,51

91.246,47 €

14,99998

79,88

100.649,07 €

6,24105

72,42

15

15

16

11

GESTION ING. Y CONST. DE LA COSTA
DORADA, SA

17

16

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA

102.728,75 €

4,30374

70,95

18

14

VILELLA CONSTRUCTOR

106.812,01 €

0,50001

68,24

Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut major puntuació total TORRENS
CERVELLÓ CONSTRUCCIONS, SL, es va identificar com a desproporcionada o
anormal, en aplicació dels criteris de l’article 85.4 RGLCAP, aquest Ajuntament de Vilaseca va efectuar requeriment per la Mesa de Contractació en data 30 de maig de 2017,
per tal que justifiqués la valoració de l’oferta presentada a la licitació i en data 6 de juny
de 2017 va presentar els corresponents documents justificatius i aclariments, donant-se
per vàlida la justificació aportada d’acord amb l’informe emès per l’arquitecta tècnica
municipal de data 16 de juny de 2017, en el que es proposa l’adjudicació del
subministrament de referència a l’empresa TORRENS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS,
SL.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal
que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el
termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada
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per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la
presentada per l’empresa TORRENS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS, SL pel preu de
72.889,81 € (sense IVA), 15.306,86 € en concepte d’IVA que fan un total de 88.196,67 €
(IVA inclòs):

3

3

CARBONELL EXCAVACIONS, SA

4

8

OBRAS REUNIDAS, SLU

5
6

18
9

GRUPO ORIZONTIA , SL
CONSTE 3.0, SL

7

6

CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL

8

13

CONSBE, SL

9

12

10

7

11

5

12

10

13

17

14

2

ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL
M I J GRUAS, SA
EDIFICACIONS, REPARACIONS
TARRACO, SL
JIMARAN, SL
ESTRUCTURAS VILOVÍ, SL
GRUPO SOLER CANO 2007, SL
CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL

ECONÒMICA

PRECOCAT 2011, SL

PUNTUACIÓ OFERTA

1

(porcentatge)

2

BAIXA EFECTUADA

TORRENS CERVELLO
CONSTRUCCIONS, SL

(sense IVA)

4

OFERTA ECONÒMICA

NÚM. PLICA

1

LICITADOR

NÚM. ORDRE

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 84 NÍNXOLS (BLOC E) AL
CEMENTIRI MUNICIPAL

72.889,81 €

32,10000

100,00

73.276,47 €

31,73981

99,47

76.002,93 €

29,19999

95,90

77.022,50 €

28,25022

94,63

77.344,78 €

27,95000

94,24

79.223,39 €

26,20000

92,01

79.406,72 €

26,02922

91,79

80.223,85 €

25,26802

90,86

80.507,11 €

25,00415

90,54

80.833,62 €

24,70000

90,17

83.625,00 €

22,09971

87,16

85.664,32 €

20,19999

85,09

88.657,01 €

17,41217

82,22

89.429,55 €

16,69252

81,51

91.246,47 €

14,99998

79,88

100.649,07 €

6,24105

72,42

15

15

16

11

GESTION ING. Y CONST. DE LA COSTA
DORADA, SA

17

16

CONSTRUCCIONS VINAIXA, SA

102.728,75 €

4,30374

70,95

18

14

VILELLA CONSTRUCTOR

106.812,01 €

0,50001

68,24

SEGON.- Requerir a l’empresa TORRENS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS, SL, perquè en
el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula setzena 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 de 3.644,49 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
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TERCER.- Advertir a l’empresa TORRENS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS, SL que de
no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un
nou requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT ESPORTIU DEL PAVELLÓ MUNICIPAL.

DEL

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 de l’equipament
esportiu del pavelló municipal: Lot 2 i Lot 3, mitjançant procediment obert no subjecte a
regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària en base als criteris establerts en el Plec
de clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i en base als criteris establerts en el Plec de clàusules
administratives i Plec de prescripcions tècniques, 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 TEA 3, 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 DISSENY TEA 3, SL, amb NIF núm. B61278982, el
contracte del subministrament de l’equipament esportiu del pavelló municipal: Lot 2
(Marcatges pistes i rètols) per un import de 21.780,00 € (IVA inclòs) i Lot 3 (Mobiliari) per
un import de 14.883,00 € (IVA inclòs), mitjançant procediment obert i amb subjecció al
plec de clàusules aprovat, a càrrec de les aplicacions pressupostàries
2017.13.15220.63900 Lot 2: (D-15580) i Lot 3: (D-15881) corresponents del pressupost
municipal.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa presentada per l’empresa respecte de la
seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula vintena 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
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també d’haver constituït les garanties definitives de 900,00 € (Lot 2) i 615,00 € (Lot 3),
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.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE LES
OBRES D’ARRANJAMENT I MILLORES A L’ESCOLA CAL.LÍPOLIS, ESTIU 2017.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres d’arranjament i millores a l’Escola Cal·lipolis, donat que
cada any es realitzen treballs de manteniment a les escoles durant l’estiu, per poder
facilitar la realització de les obres sense alumnat.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Plana Hortoneda
SL per un import de 23.110,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
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 i millores
a l’Escola Cal·lipolis de La Pineda, a l’estiu 2017.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Plana Hortoneda SL amb NIF B-43.728.625, el contracte
menor d’obres d’arranjaments i millores a l’Escola Cal·lipolis de Vila-seca, per l’estiu
2017, per un import de 23.110,00 €, més 4.853,10 € en concepte del 21% d’IVA, la qual
cosa fa un total de 27.963,10 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
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TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.32000.63900 ADRC15666 del pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA REPSOL PETROLEO SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA LINEA DE PUJADA D’AIGUA DE DESLLASTS
EN PRFV A LA FACTORIA SITUADA A LA CARRETERA VELLA DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Repsol Petróleo SA de llicència municipal per la
construcció d’una nova línea de pujada d’aigua de desllasts en PRFV a la Carretera Vella
de La Pineda, 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:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Repsol Petróleo SA, la llicència municipal d’obres
141/17 per la construcció d’una nova línea de pujada d’aigua de desllasts en PRFV a la
factoria situada a la Carretera Vella 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 sis mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
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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.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
6a.- 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.
7a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
8a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
9a.- S’ha d’acreditar haver signat contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
10a.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar un document per part de la
direcció d’obra on assumeix l’autoria del projecte i també la direcció tècnica de l’obra.
11a.- 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. 772814 83 de data 31.05.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

7.392,00 €
1.848,00 €

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

9.240,00 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€
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TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.848,00 € 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 LA COMUNITAT DE PROPIETARIS TENOR JOSEP FORASTÉ, 2
DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. TENOR JOSEP FORASTÉ, 2 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Tenor Josep Forasté, 2 de llicència
municipal per l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Tenor Josep Forasté, 2 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 la Comunitat de Propietaris Tenor Josep Forasté, 2 la llicència
municipal d’obres 893/16 per l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Tenor Josep
Forasté, 2 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
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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.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
11a.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de tramitar l’autorització per l’ocupació de la via
pública.
12a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local, abans del començament de les obres.
13a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 766673 41 de data 12.01.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

12,17 €

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

12,17 €

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.
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4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
SOL·LICITUD DE LA SRA. D. F. C. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE L’ASCENSOR AL C. SANT ANTONI, 30 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. D. F. C., de llicència de primera ocupació de la instal·lació de
l’ascensor al c. Sant Antoni, núm. 30 de Vila-seca, així com l’informe emes al respecte, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. D. F. C., la llicència municipal de primera ocupació de la
instal·lació de l’ascensor al c. Sant Antoni, núm. 30 de de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 772921 79 de data 15.06.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

50,61 €
50,61 €
0€

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

SOL·LICITUD DE LA SRA. D. F. C. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. SANT ANTONI, 30 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. D. F. C. el retorn de la fiança dipositada per la instal·lació
d’un ascensor al c. Sant Antoni, 30 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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4.9 ASSUMPTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 282/17.
Vist l’expedient d’ordre d’execució 282/17, dictat a ALTAMIRA SANTANDER REAL
STATE SA, per ordenar la neteja de la parcel.la ZR-1, del PP-VI-1, de Vila-seca, inciat
per resolució de l’Alcaldia de 4 d’abril de 2017.
Vist l’informe emès per la inspecció d’obres, en data 20 de juny de 2017, en el que
comunica que s’ha procedit a la neteja voluntària per part de la propietat.
Atès que per delegació de l’Ajuntament Ple de data 30 de juny de 2015, correspon a la
Junta de Govern Local l’arxiu de l’expedient, i atesa la proposta formulada per la
Regidora de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 282/17 dictat a ALTAMIRA SANTANDER REAL
STATE SA, per haver procedit de manera voluntària a la neteja de la parcel.la ZR-1, del
PP-VI-1, de Vila-seca.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIMITAR LA INSTAL.LACIÓ DE TAULES I CADIRES
ALS BARS DEL MERCAT MUNICIPAL DURANT ELS DIES QUE HI HAGI MERCADET
DELS ENCANTS.
Vist l’informe de la policia local de data 15/06/2017 en que fa constar un problema de
convivència entre els paradistes del mercat dels encants de Vila-seca i la col·locació de
les terrasses dels bars del Mercat Municipal.
Vist l’art. 4.1 del text refós de l’ordenança reguladora de les condicions que han de regir
les autoritzacions de l’ocupació de la via pública amb tendals, taules i cadires (terrasses i
similars) als nuclis de Vila-seca i la Pineda aprovada per l’Ajuntament Ple en data
25/11/2016.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Limitar la instal·lació de taules i cadires dels bars del Mercat Municipal els
dies que hi hagi mercadet dels encants, no podent instal·lar les taules i cadires entre les
7.00 i les 15.00 hores.
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SEGON.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats de la
llicència concedida per la temporada d’estiu 2017.
TERCER.-

Notificar aquest acords als interessats i a la policia local.

5.2 APROVACIO, SI ESCAU, D’ACOLLIR-SE A LA CONVOCATORIA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACTUACIONS DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, PER A LA SEGURETAT A ZONES DE BANY
(PLATGES I PISCINES) ANY 2017.
Vistes les bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de protecció de
la salut pública per la seguretat a les zones de bany publicades al BOPT número 86 de 5
de maig de 2017 i la convocatòria de data 19 de maig de 2017, publicada al BOPT
número 102.
Atès que les actuacions susceptibles de finançament són totes aquelles despeses
destinades a garantir la seguretat a les platges del litoral de la província de Tarragona, les
derivades de la contractació del servei de socorristes, les despeses en infraestructures i
materials necessaris pel correcte funcionament d’aquesta activitat.
Vist que segons contracte vigent adjudicat en data 6 de juny de 2016 a CREU ROJA
VILA-SECA per la prestació dels serveis de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges del municipi per les temporades d’estiu 2016 i 2017 (exp Gov.
84/16), el pressupost anual de l’actuació és de 121.000,00 Euros, amb càrrec a la partida
13.172.22701 i el percentatge màxim de finançament del 95% no podent excedir en
qualsevol cas de 20.000 Euros, segons consta a la base sisena de la convocatòria.
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. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’acolliment a la convocatòria de
subvencions per actuacions de protecció de salut pública destinades a garantir la
seguretat en les platges de les comarques litorals de Tarragona, any 2017 amb el
següent pla de finançament:
Percentatge finançament
Import total
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE VILA-SECA
IMPORT TOTAL

19,152 %
80,848 %

19.999,99 € (IVA inclòs)
101.000,01 € (IVA inclòs)
121.000,000 €

SEGON. Declarar, que l’Ajuntament de Vila-seca, com a beneficiari de la subvenció,
compleix els requisits generals que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
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novembre, general de subvencions, i les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona.
TERCER. Declarar que l’Ajuntament de Vila-seca accepta el compromís de finançar la
part del pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada.
QUART. L’Ajuntament de Vila-seca farà constar la col·laboració de la Diputació de
Tarragona en els materials gràfics i audiovisuals relacionats amb l’activitat
subvencionada.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, A L’ACOLLIMENT A LA CONVOCATORIA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACTUACIONS
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I
ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS (MOSQUIT TIGRE I
MOSCA NEGRA)
Vistes les bases reguladores del programa d’actuacions objecte de subvenció elaborat
per part del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió del dia 5 de maig de 2017, i
d’acord amb la convocatòria de data 19 de maig de 2017, publicada al BOPT 102.
Atès que les actuacions susceptibles de finançament són totes aquelles despeses
destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre (Aedes albopictus) i mosca
negra (Simulium spp).
Vist que la base segona de les bases estableixen la finalitat de les subvencions del
programa del servei de reducció de la proliferació del mosquit tigre (Aedes albopictus) i
mosca negra (Simulium spp).
Vist que l’informe tècnic estableix tant el pressupost anual de l’actuació per a la qual es
demana la subvenció, l’adjudicatari (SAHICASA), la partida econòmica on s’imputa la
despesa (13.3100.22700) i el percentatge de finançament màxim per les actuacions
subvencionables (95%) que consta a la base sisena de la convocatòria, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’acolliment a la convocatòria de
subvencions per actuacions del programa de protecció de salut pública destinades a la
reducció de la proliferació del mosquit tigre (Aedes albopictus) i mosca negra (Simulium
spp), any 2017.
SEGON. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’acolliment a subvenció abans
esmentada amb el següent pla de finançament:
Percentatge

Import
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DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE VILA-SECA
IMPORT TOTAL

finançament
95 %
5%

6.897 € (IVA inclòs)
363,00 € (IVA inclòs)

TERCER. Declarar, que l’Ajuntament de Vila-seca, com a beneficiari de la subvenció,
compleix els requisits generals que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona.
QUART. Declarar que l’Ajuntament de Vila-seca accepta el compromís de finançar la part
del pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Vila-seca farà constar la col·laboració de la Diputació de
Tarragona en els materials gràfics i audiovisuals relacionats amb l’activitat
subvencionada.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’AMPA DE
L’ESCOLA LA PLANA PER AL CURS ESCOLAR 2016/2017.
Vista la sol·licitud de subvenció directe per als serveis educatius presentada per l’ AMPA
de l’escola La Plana, acompanyada de la declaració responsable d’estar al corrent del
pagament, així com programa d’activitats previstes pel curs 2016-2017 i el pressupost
corresponent.
De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions,
previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.
D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici de 2017.
Vist l’informe justificatiu del cap de la dependència de Serveis a les Persones en què exposa
que es considera convenient i necessari contribuir al finançament d’una part de les despeses
de funcionament que tenen les AMPA per equipament i per a les activitats fora de l’horari
escolar.
Vist que aquestes subvencions estan previstes nominativament en els pressupostos de
l’ens local per aquest 2017 i atès que les peticions van destinades al finançament
d’equipaments pel centre, celebració de festes tradicionals i edició de la revista escolar,
per tal de millorar la tasca educativa del centre.
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Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió de subvenció a l’AMPA de l’escola La Plana per a les
finalitats següents:
-

Equipament: adquisicions d’equipaments, mitjans audiovisuals, mobles específics,
instal·lacions diverses durant el curs 2016-2017. No hi quedarà inclòs el material fungible
i en quedaran exclosos els següents conceptes: material esportiu petit (pilotes,
samarretes,etc.) i organització de cursets esportius.

-

Activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar durant el curs
2016-2017 (teatre, esport, piscina, dansa...).

-

Monitoratge per al menjador escolar.

SEGON. Aprovar la concessió de subvenció de 5.210 € a l’AMPA de l’escola la Plana a
càrrec de la partida 14 32018 48900 del vigent pressupost municipal AD 11869.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1.

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.

2.

L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de setembre
de 2017 mitjançant la presentació de la següent documentació:

•
•

Instància sol·licitant el pagament.
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
•
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta
de Govern Local.
•
Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:
Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de setembre del
2016 fins al 31 d’agost de 2017. Hauran de ser factures originals o fotocòpies
compulsades on hi constin totes les dades tant del proveïdor com del destinatari (nom,
NIF, concepte, import, data, IVA).
Document de relació de factures presentades i especificació de les
fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta subvenció.
Acreditar la publicitat i divulgació efectuada per la col·laboració
municipal.
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3.

El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així
mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4.
El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5.
El beneficiari haurà de fer constar l’anagrama municipal en tots els cartells i
impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat
subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió.
6.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.
7.

L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
QUART. Notificar aquest acord a l’AMPA de l’escola La Plana i a la Intervenció Municipal
de Fons.
6.2 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS D’INCENTIUS A LES EMPRESES
PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ QUE VAN SOL.LICITAR ELS AJUTS
DURANT ELS EXERCICIS 2014 I 2015, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014 I 2015 ( PERÍODE EXTRAORDINARI).
Vist que en data 23 de desembre de 2016 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
extraordinàries del Programa Impuls a l’Ocupació, que regulen la concessió d’incentius a
les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació, que afecten als
exercicis 2014 i 2015.
Atès que aquestes bases tenen per objecte establir un període extraordinari per atendre
les sol·licituds de concessió i pagament de subvencions a empreses i emprenedors que
van presentar la sol·licitud entre l’1 de gener de 2014 al 30 de setembre de 2015,
corresponents als programes Impuls a l’Ocupació 2014 i 2015, i que no van poder ser
ateses per manca de consignació pressupostària suficient o per presentar-se fora de
termini la sol·licitud de pagament.
Vista la sol·licitud de concessió i pagament d’incentius presentada per l’empresa PLAYA
PARK, SA durant aquest període extraordinari, que afecten als exercicis 2014 i 2015.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, i vist que no compleix
el requisit establert a l’article 4 de les bases reguladores de la concessió d’incentius a les
empreses i nous emprenedors, degut a que la treballadora va ser contractada durant l’any
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2013 i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la concessió i el pagament dels incentius sol·licitats per l’empresa
PLAYA PARK, SA, per no complir el requisit establert a l’article 4 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors., degut a que
la treballadora va ser contractada durant l’any 2013.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a l’empresa PLAYA PARK, SA.

6.3 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS D’INCENTIUS ALS
NOUS
EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI,
MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2016.

A) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. A. A. de concessió i pagament d’un incentiu de
2.000 euros per a la creació de nova empresa al municipi, mitjançant el programa Impuls
a l’Ocupació 2016.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, en base a que no
compleix el requisit establert a l’article 3.2.1 de les bases reguladores de la concessió
d’incentius a les empreses i nous emprenedors, on s’estableix que “seran beneficiàries
aquelles persones físiques empadronades al municipi amb un període mínim d’1 any
d’antiguitat que iniciïn una activitat laboral amb domicili social i centre de treball a Vilaseca” i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la concessió i el pagament de l’incentiu de 2.000 euros sol·licitat pel
Sr. A. A. A., per a la creació de nova empresa al municipi, mitjançant el programa Impuls
a l’Ocupació 2016, pel motiu de no complir el requisit establert a l’article 3.2.1 de les
bases reguladores de la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors, on
s’estableix que “seran beneficiàries aquelles persones físiques empadronades al municipi
amb un període mínim d’1 any d’antiguitat que iniciïn una activitat laboral amb domicili
social i centre de treball a Vila-seca”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i al Sr. A. A. A.

B) Vista la sol·licitud presentada amb data 9 de Desembre de 2016 per la Sra. A. V. T. de
concessió i pagament d’un incentiu de 2.000 euros per a la creació de nova empresa al
municipi, mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, en base a que no
compleix el requisit establert a l’article 4 de les bases reguladores de la concessió
d’incentius a les empreses i nous emprenedors, on s’estableix que “Sens perjudici de la
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publicació d’aquestes Bases en el BOP i amb caràcter retroactiu, l’obertura del període
per a la presentació de sol·licituds de concessió de subvenció per a l’any 2016 serà de l’1
de gener de 2016. La data límit de presentació de sol·licituds serà el 30 de setembre de
2016”.
Per tot això, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la concessió i el pagament de l’incentiu de 2.000 euros sol·licitat per la
Sra. A. V. T., per a la creació de nova empresa al municipi, mitjançant el programa Impuls
a l’Ocupació 2016, pel motiu de no complir el requisit establert a l’article 4 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors, on
s’estableix que “Sens perjudici de la publicació d’aquestes Bases en el BOP i amb
caràcter retroactiu, l’obertura del període per a la presentació de sol·licituds de concessió
de subvenció per a l’any 2016 serà de l’1 de gener de 2016. La data límit de presentació
de sol·licituds serà el 30 de setembre de 2016”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a la Sra. A. V. T.

6.4 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS D’INCENTIUS A NOUS
EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI DURANT
L’ANY 2017, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vista la sol·licitud presentada per l’emprenedor A.M. C. D., d’un incentiu per a la
instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les
dades de l’empresa, i vist que no compleix el requisit establert a l’article 5.1 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017, on estableix
que “Les empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb aquest Ajuntament”.
Per tot això, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la subvenció sol·licitada per l’emprenedor A.M. C. D., per no complir el
requisit establert a l’article 5.1 de les bases reguladores de la concessió d’incentius a les
empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa
Impuls a l’Ocupació 2017, on estableix que “Les empreses sol·licitants hauran d’estar al
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corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com
amb aquest Ajuntament”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a la Sra. A. M. C. D.

6.5 DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ
DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2016.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ANSAPRO, SL de concessió i pagament d’un
incentiu de 2.000 euros per a la contractació d’una treballadora amb un contracte idenfinit
a jornada completa, mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, en base a que no
compleix el requisit establert a l’article 5.2 de les bases reguladores de la concessió
d’incentius, on s’estableix que “les empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de
pagament de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb
aquest Ajuntament”..
Per tot això, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la concessió i el pagament de l’incentiu de 2.000 euros sol·licitat per
l’empresa ANSAPRO, SL, per a la contractació d’una treballadora amb un contracte
indefinit a jornada completa, mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016, pel motiu
de no complir el requisit establert a l’article 5.2 de les bases reguladores de la concessió
d’incentius, on s’estableix que “les empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de
pagament de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb
aquest Ajuntament”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a l’empresa ANSAPRO,SL.

6.6 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS D’INCENTIUS A LES EMPRESES
PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2017.

A) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ELECTRICITAT FRAN DOBLAS, SL, amb
data 19 d’abril de 2017 d’un incentiu per a la contractació de treballadors, mitjançant
ofertes de treball presentades davant la Borsa de Treball Municipal.
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Vist la diligència de tancament de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les
dades de l’empresa, i vist que no compleix el requisit establert a l’article 5.1 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017, on s’estableix
que “les empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb aquest Ajuntament”.
Per tot això, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la subvenció sol·licitada per l’empresa ELECTRICITAT FRAN
DOBLAS, SL, per no complir el requisit establert a l’article 5.1 de les bases reguladores
de la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de
l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017, on s’estableix que “les
empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, així com amb aquest Ajuntament”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a l’empresa ELECTRICITAT FRAN DOBLAS,
SL.
B) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. X. J., amb data 31 de març de 2017 d’un incentiu
per a la contractació de treballadors, mitjançant ofertes de treball presentades davant la
Borsa de Treball Municipal.
Vist que el Sr. X. J. presenta declaració de renúncia a la sol·licitud de concessió
d’incentius a les empreses del municipi que contractin persones
aturades mitjançant la Borsa de Treball Municipal, dins del marc del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Vist la diligència de tancament de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les
dades de l’empresa, i vist que no compleix els requisits establerts a les bases reguladores
de la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de
l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017, ja que no contracta cap
treballador.
Per tot això, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la subvenció sol·licitada pel Sr. X. J. per no complir el requisit establert
a les bases reguladores de la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors
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per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017, ja que
no contracta cap treballador.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i al Sr. X. J.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UN AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut per allotjament d’urgència presentada pel Sr. Sebastián
Fernández Vázquez
Vist l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca, d’acord amb les Bases d’ajuts d’urgència
social, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. S. F. V., un ajut de 580,96€ per atendre les despeses
corresponents a l’allotjament d’urgència.
SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 580,96€ que anirà
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 15048 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de J. A. S. H. HOSTAL SALVADÓ.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades en relació al
subministrament gas natural realitzat per GAS NATURAL SDG SA,
Vist l’informe que ha emès l’ABSS Vila-seca en cadascuna d’elles, relacionades a l’Annex
2 SG i d’acord amb les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,.
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
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del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’Annex 2 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 593,32€, a càrrec de la partida
i operació que indiqui la Intervenció municipal del vigent pressupost municipal .
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 593,32€ d’acord
amb l’Annex 2 SG, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 15051 del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de GAS NATURAL SDG, S.A, amb NIF A08431090, segons el detall que figura
en la pròpia relació continguda en l’Annex 2 SG.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.
7è. ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE REDACCIÓ I DIRECCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE REFORMA DEL
CENTRE CÍVIC DE LA PLANA. FASE 1.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del servei de redacció i direcció de la memòria valorada de reforma del
Centre Cívic de La Plana. Fase 1, ja que s’ha de descriure i detallar gràfica, tècnica i
econòmicament la totalitat de les tasques, la organització i disposició dels nous elements,
i la incorporació de les noves infraestructures, així com la direcció d’obra i assistència
tècnica fins a la finalització i certificació dels treballs, amb l’objectiu final de millorar les
dotacions de l’edifici.
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. Pere Alegret Fortuny
amb DNI 39.636.307-Q per un import de 5.500,00 € (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
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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
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 serveis de redacció i direcció de
la memòria valorada de reforma (Fase 1) al Centre Cívic de La Plana.
SEGON.- Adjudicar al Sr. P. A. F. el contracte del serveis de redacció i direcció de la
memòria valorada de reforma del Centre Cívic de La Plana, per un import de 5.500,00 €,
més 1.155,00 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 6.655,00 €, per
haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15220.63200 AD-15767
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE LES
OBRES D’ARRANJAMENT I MILLORES A L’ESCOLA MESTRAL DE VILA-SECA,
ESTIU 2017.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres d’arranjament i millores a l’Escola Mestral de Vila-seca,
donat que cada any es realitzen treballs de manteniment a les escoles durant l’estiu, per
poder facilitar la realització de les obres sense alumnat.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Plana Hortoneda
SL per un import de 17.075,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal, i
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor de les obres d’arranjament i millores
a l’Escola Mestral de Vila-seca, a l’estiu 2017.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Plana Hortoneda SL amb NIF B-43.728.625, el contracte
menor d’obres d’arranjaments i millores a l’Escola Mestral de Vila-seca, per l’estiu 2017,
per un import de 17.075,00 €, més 3.585,75 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa
un total de 20.660,75 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.32000.63900 ADRC15780 del pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

7.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, CONCESSIÓ D’UN ANY DE PRÒRROGA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2013,
expedient 140/2015, es va adjudicar a l’empresa SATEM, amb NIF. A-08232449, el
contracte del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Vila-seca.
Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca de data (RE 2017002330) pel
Sr. Joan Manel Barberà Casas, en representació de l’empresa SATEM, amb NIF. A08232449, com a adjudicatari del contracte del servei de conservació i manteniment de
l’enllumenat públic de Vila-seca, en el que sol.licita un any de pròrroga d’aquest contracte.
Atès que el contracte administratiu que es va formalitzar el dia 10 de juny de 2013, estableix
en la clàusula quarta una vigència de quatre anys prorrogable per dos anys més, a comptar
de la data de signatura del contracte.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics, de data 24 de maig 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 de l’1 de juliol de 2017 fins el 30 de juny 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local, fent ús de les competències delegades per Decret de
l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga d’un any des del dia 1 de juliol de 2017 fins el 30 de juny de
2018, sol·licitada per SATEM, amb NIF A-08232449 del contracte de serveis del
manteniment i conservació de l’enllumenat públic de Vila-seca, expedient 409/17, per
import de 317.062,44 € IVA inclòs, a càrrec de la partida 2017.13.16500.22799, del
pressupost municipal.
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SEGON. L’import mensual de la certificació (sense tenir en compte la telegestió) ascendeix
a la quantitat de 26.421,87 euros (IVA inclòs).
TERCER. Notificar el present acord a l'empresa, a la Intervenció Municipal i a l’Àrea de
Serveis Públics.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA AMB AIGUA
DELS CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE LA PINEDA, DURANT ELS MESOS DE
JULIOL I AGOST 2017.
Vist que en data 25 de juliol de 2008, l’Ajuntament-ple va resoldre adjudicar el contracte
dels serveis públics de neteja viària, neteja de la platja, recollida de residus municipals,
gestió de la deixalleria i transport de residus del municipi de Vila-seca, a l’empresa
URBASER SA, per un import anual de 3.429.256,64 € (IV inclòs)
En data 8 de juny de 2017 l’empresa URBASER presenta escrit al Registre General
d’Entrades d’aquest Ajuntament (RE 2017004474) proposa l’ampliació del servei de
neteja viària amb baldejadora amb conductor 7 dies a la setmana, 4 hores en torn de
matí durant els mesos de juliol i agost de 2017.

Tipus neteja

Abast

Equip de baldejadora
de voreres

la Pineda

Freqüència
Juliol i agost 2017:
7 dies /setmana
4 hores/jornada (6h-10h)

Recursos
1 baldejadora de voreres
(equip adscrit al contracte)
1 conductor

SERVEI DE BLADEJADORA DE VORERES
Preu jornada CONDUCTOR (segons oferta econòmica, incloent festius)
143,04 €/jornada
Preu jornada combustible, reparacions i manteniment VEHICLE BALDEJADORA
(segons oferta econòmica)
74,89 €/jornada
Suma
217,93 €/jornada
Despeses generals (5%)
Benefici industrial (3%)
IVA 10%
TOTAL JORNADA (preus 2008)
Preu hora treball (preus 2008)

10,90 €/jornada
6,54 €/jornada
235,36 €/jornada
23,54 €/jornada
258,90 €/jornada
39,83 €/hora

Preu hora treball (preus 2016, coeficient revisió= 1,0852)

43,22 €/hora

Suma
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Total hores d’ampliació
Total dies ampliació

4 hores/dia
62 dies (juliol i agost)

TOTAL AMPLIACIÓ (4h/dia, 7 dies/setmana, 2 mesos)

10.719,67 €/any

Vist l’informe emès pels Serveis Públics en data 13 de juny de 2017, manifestant que
durant els mesos de juliol i agost, a causa de l’escassetat de pluja i de l’elevat nombre
d’activitats i visitants al nucli urbà de la Pineda, s’ha constatat que els mitjans assignats
fins ara al contracte de neteja viària i recollida de residus esdevenen insuficients per a
garantir un correcte estat de la neteja d’aquest nucli de població, havent de realitzar
continus serveis addicionals d’aigua desviant altres serveis també necessaris i bàsics,
com són la recollida de mobles i estris vells o la recollida selectiva.
Al mateix informe confirma la disposició dels mitjans suficients per realitzar aquest servei.
Amb aquesta ampliació extraordinària per als mesos de juliol i agost de 2017, l’import
anual pel 2017 del servei de neteja viària, neteja de la platja, recollida de residus
municipals, gestió de la deixalleria i transport dels residus del municipi de Vila-seca que
presta l’empresa URBASER, SA passarà a ser de 3.317.376,16€ (IVA inclòs).
El pagament del servei objecte d’ampliació extraordinària s’efectuarà un cop aprovada la
factura per la totalitat del servei extraordinari.
Vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i de Planejament en el que conclou
que el present expedient ordinari de modificació del contracte del servei de neteja viària
de Vila-seca, s’adequa a la legislació vigent en els termes referits.
La clàusula 45 del plec de clàusules atribueix a l’Ajuntament les potestats d’ordenar
discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi de la mateixa manera que
quan es gestiona directament el servei, entre d’altres: la variació de la qualitat i de la
quantitat de les prestacions dels serveis, i l’alteració de la retribució del contractista.
Atès que als informes obrants a l’expedient queda justificat l’interès públic d’acord amb el
que estableix l’article 163 del Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local, fent ús de les competències delegades per Decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de
2015, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’ampliació extraordinària pels mesos de juliol i agost de 2017, del
servei de neteja viària amb aigua dels carrers de la Pineda, per import total de 10.719,67
€ (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 13.16210.22700 del pressupost
municipal vigent.
SEGON. Aprovar el nou import anual per al 2017 del servei de neteja viària, neteja de la
platja, recollida de residus municipals, gestió de la deixalleria i transport dels residus del

32

municipi de Vila-seca que presta l’empresa URBASER, SA, que passarà a ser de
3.317.376,16€ (IVA inclòs), d’acord amb el següent quadre justificatiu:

Servei

Neteja viària + ampliació Pati
del Colomí + ampliació Raval
Mar
Recollida de residus i gestió
deixalleria fixa i mòbil
Neteja de platges
Recollida de voluminosos
Vigilància i control ambiental
TOTAL ANUAL

Import anual
(10% IVA inclòs)
JGL 29/12/16

Proposta 2017
AMPLIACIÓ servei
neteja amb aigua
(10% IVA inclòs)

1.660.033,42€

10.719,67€

1.670.753,09€

13.16300.22700

1.247.384,21€

-

1.247.384,21€

13.16210.22700

209.884,07€
111.473,50€
77.881,29€
3.306.656,49€

10.719,67€

209.884,07€
111.473,50€
77.881,29€
3.317.376,16€

13.17200.22700
13.16210.22700
13.16210.22700

Total anual
(10% IVA inclòs)

Partida
pressupost
2017

TERCER. Notificar el present acord a l'empresa, a la Intervenció Municipal i a l’Àrea de
Serveis Públics.
7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS PER AL
PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2016
va aprovar les bases per a selecció i contractació laboral dels treballadors del Pla
d’Ocupació Municipal 2017.
Vista l’acta de la comissió de valoració del dia 15 de juny de 2017 sobre el procés de
selecció de 25 persones per tal de realitzar una acció formativa prèvia i accedir a un
contracte de treball amb data d’inici 1 de juliol de 2017.
Vist l’informe de l’Àrea d’Ocupació Municipal i vist l’informe de fiscalització de la
Intervenció municipal.
Atès que a l’expedient ja s’ha subsanat la falta de signatura d’una part de la
documentació, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la contractació de candidats per formar part del segon període del Pla
d’Ocupació municipal 2017, d’acord amb el contingut de l’acta de la comissió de
valoració, que consistirà en una acció formativa prèvia i una contractació laboral temporal
de 6 mesos a temps parcial 70% de la jornada laboral.
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SEGON. Donar inici a l’acció formativa en Competències Clau (habilitats personals,
habilitats socials i recerca de feina) i Prevenció de Riscos Laborals, amb un total de 40
hores que seran impartides pels propis tècnics municipals.
TERCER. Contractar els candidats que hagin superat amb aprofitament el període
formatiu, per iniciar el contracte laboral amb la categoria de peons ordinaris de serveis
generals, a temps parcial (70% de la jornada laboral), durant un termini de 6 mesos
comprès entre el dia 1 de juliol al 31 de desembre de 2017.
QUART. Les despeses d’aquestes contractacions de 217.153,50 € que s’imputarà a
càrrec de les partides 1424110 14300 (164.711,90 euros) i a la partida 1592000 16000 S.
Social (52.441,60 euros) del vigent pressupost municipal.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció municipal, l’EBAS i al SOCE, als efectes
oportuns.
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,

Adolf Barceló Barcelo

Josep Poblet i Tous
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