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

DATA:
LLOC:
HORARI:

3 de juliol de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.25 hores

Hi assisteixen:
Sr. 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
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 26 DE JUNY DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 26 de juny de 2017, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.

3r. ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ I FRACCIONAMENT DE LA LIQUIDACIÓ PEL CANON ANUAL PER LA
CONCESSIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE I LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA A NOM
DE OCIO A TOPE S.L.
Atès que la Junta de Govern Local de 09-03-2016 va acordar atorgar la concessió del
dret de superfície sobre un bé patrimonial i una concessió administrativa sobre un bé de
domini públic a nom de OCIO A TOPE SL.
D’acord amb el punt 8.2 del plec de clàusules administratives, el concessionari ha
d’abonar el cànon corresponent a l’exercici econòmic anterior, es farà a l’avançada abans
del dia 31 de maig de cada any, calculat amb la variació de l’IPC anual.
Atès l’acord de la Junta de Govern local de 02-05-2017 s’aproven les liquidacions núm.
772120 i 772121, corresponents als cànons de l’exercici 2017, per import de 173.255,47€
i 10.991,85€.
Vist l’escrit presentat per OCIO A TOPE SL ( Registre d’entrada núm. 4590, de 12-062017) on demana el fraccionament del pagament del cànon i vist l’informe 001-17, de
data 23-06-2017, emès per la Tresoreria-Intervenció, que estableix que per tal de donar
tràmit a la petició sol·licitada, caldria assumir els interessos legals i el recàrrec de
constrenyiment, així com la constitució d’un aval bancari 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.- Concedir a OCIO A TOPE SL el següent fraccionament del pagament de la
liquidació núm. 772120, referent al cànon corresponent al dret de superfície (173.255,45), en
els terminis i els imports establerts a continuació:
VENCIMENT
21/07/2017
21/08/2017
21/09/2017
TOTAL

PRINCIPAL
57.751,82€
57.751,82€
57.751,83€
173.255,47€

INTERES
237,34€
384,48€
531,63€
1.153,45€

IMPORT TOTAL
57.989,16€
58.136,30€
58.283,46€
174.408,92€

SEGON.- Establir un import de 549,59€, en concepte de recàrrec de constrenyiment (5%)
per manca d’ingrés dins el termini establert en la liquidació 772121, relativa al cànon de la
concessió administrativa (10.991,85€), que fan un total de 11.541,44€, a ingressar en la data
de notificació d’aquest acord. (S’adjunta nova liquidació).
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TERCER.- Condicionar el fraccionament anterior a la presentació d’aval bancari per import
de 232.437,95€ (deute+recàrrec+interessos+25% del total). En cas que no sigui possible la
presentació d’aval bancari haurà de presentar:
• Justificació documental de la impossibilitat d’obtenir aval
• Balanç i compte de resultats del deutor dels tres darrers anys i informe d’auditoria, en
el seu cas.
• Pla de via viabilitat i qualsevol altra informació del deutor que justifiqui la possibilitat
de complir amb el fraccionament sol·licitat.
QUART.- Notificar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER
ANUL·LAR I DATAR A BASE-GESTIO D’INGRESSOS DIVERSOS REBUTS DE LA
TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DE LOCALS COMERCIALS DELS
EXERCICIS 2016-2017
Vistes les diferents sol·licituds presentades per diversos contribuents al departament
d’Activitats, en la que comuniquen el canvi de nom o la baixa censal de diverses activitats
comercials dins el terme municipal
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, els nous titulars d’aquestes
activitats han fet el pagament mitjançant Autoliquidacions, de la taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials, dels exercicis i períodes relacionats més avall.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i
vistos els informes emesos per la unitat de gestió tributària, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE- Gestió d’ingressos els següents rebuts relacionats
a continuació:
SUBJECTE PASSIU

CONCEPTE

IMPORT

J. E. E.

Segona fracció exercici 2017

1.039,50 €

J. M. G. A.

1a i 2a fracció exercici 2017

878€

K. M.

1a i 2a fracció exercici 2017

277,50€

F. E. T.

2a fracció exercici 2016

138,75€

J. X.

1a i 2a fracció exercici 2017

878€

A. R. P.

1a i 2a fracció exercici 2017

878€

A. H. M.

1a i 2a fracció exercici 2017

1.756€
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TOTAL

5.845,75€

SEGON.- Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA DE
DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS DE TAXA D’ESCOMBRARIES DE LOCALS
COMERCIALS.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de maig passat pel qual s’aprova la
data del rebut a nom de R TELECOM IBERIA, corresponent a l’exercici 2017, 1a fracció,
per no disposar fins a la data, de contenidor de residus l’activitat situada al polígon l’Alba
c. Vilafortuny, A-23 nau 7.
Atès que per part de R TELECOM IBERIA, s’ha satisfet a BASE el rebut esmentat, en
data 25/05/2017, per la qual cosa no procedeix la data del rebut, sinó la seva devolució.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i
en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i 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 a R TELECOM IBERIA, la quantitat de 350 € de principal,
corresponent al rebut de l’exercici 2017, 1a fracció, de la taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials per no disposar fins a la data, de contenidor de
residus l’activitat situada al polígon l’Alba c. Vilafortuny, A-23 nau 7.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat i a la intervenció municipal de fons.
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.
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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-2017000492), per import de 124.368,35 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I MONITORATGE A L’ESPAI
PROTEGIT DE LA SÈQUIA MAJOR DE VILA-SECA.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 22 de maig de 2017 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, en
base a una pluralitat de criteris de valoració, del servei d’informació i monitoratge a lespai
protegit de la Sèquia Major de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda per les empreses presentades a
la licitació la següent:
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ROGENT

PUNTUACIÓ TOTAL

CEL

PUNTUACIÓ TÈCNICA

2 AMBIENTAL, SL

PUNTUACIÓ OFERTA
ECONÒMICA

1

BAIXA EFECTUADA
(percentatge)

1 MENTES DINÁMICAS, SL

OFERTA ECONÒMICA
(sense IVA)

NÚM. PLICA

2

LICITADOR

NÚM. ORDRE

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I MONITORATGE A L’ESPAI PROTEGIT DE LA
SÉQUIA MAJOR DE VILA-SECA

11.976,00

0,2

50,38

15,50

65,88

10.970,85

8,6

55,00

34,25

89,25

EDUCACIÓ

Atès que en data 21 de juny de 2017, els Serveis Tècnics Municipals emeten informe en
que consideren que l’oferta presentada per l’empresa CEL ROGENT EDUCACIÓ
AMBIENTAL, SL està suficientment justificada des del punt de vista econòmic i tècnic,
proposant-ne l’adjudicació del contracte.
En compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la
solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini concedit, i
d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de Règim local de Catalunya, 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 proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte les ofertes
presentades i valorades en aquesta licitació, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovats al seu dia, per la contractació del servei d’informació i monitoratge a
l’espai protegit de la Sèquia Major de Vila-seca, és la presentada per l’empresa CEL
ROGENT EDUCACIÓ AMBIENTAL, SL, pel preu anual de 10.970,85 € (sense IVA),
2.303,87 en concepte d’IVA que fan un total de 13.274,72 € (IVA inclòs), i una durada de 3
anys amb possibilitat de pròrroga per 1 any més:
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ROGENT

PUNTUACIÓ TOTAL

CEL

PUNTUACIÓ TÈCNICA

2 AMBIENTAL, SL

PUNTUACIÓ OFERTA
ECONÒMICA

1

BAIXA EFECTUADA
(percentatge)

1 MENTES DINÁMICAS, SL

OFERTA ECONÒMICA
(sense IVA)

NÚM. PLICA

2

LICITADOR

NÚM. ORDRE

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I MONITORATGE A L’ESPAI PROTEGIT DE LA
SÉQUIA MAJOR DE VILA-SECA

11.976,00

0,2

50,38

15,50

65,88

10.970,85

8,6

55,00

34,25

89,25

EDUCACIÓ

SEGON.- Requerir a l’empresa CEL ROGENT EDUCACIÓ AMBIENTAL, 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 divuitena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les serves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 1.645,63 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa CEL ROGENT EDUCACIÓ AMBIENTAL, 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.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA, ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I
SALUT I POSTERIOR DIRECCIÓ DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT ALS NUCLIS DEL TERME
MUNICIPAL.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del servei de redacció de la memòria valorada, estudi bàsic de
seguretat i salut i posterior direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut per a la
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millora de l’accessibilitat als nuclis del Terme Municipal de Vila-seca. Fase II, ja que
s’haurien d’assolir uns nivells més òptims d’accessibilitat.
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. Daniel Milà Zaragoza
amb DNI 39.699.009-C per un import de 7.599,20 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i 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 servei de redacció de la memòria
valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i posterior direcció de les obres i coordinació de
seguretat i salut per a la millora de l’accessibilitat als nuclis del Terme Municipal de Vilaseca. Fase II.
SEGON.- Adjudicar al Sr. D. M. Z. el contracte del servei de redacció de la memòria
valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i posterior direcció de les obres i coordinació de
seguretat i salut per a la millora de l’accessibilitat als nuclis del Terme Municipal de Vilaseca. Fase II, per un import de 7.599,20 €, més 1.595,83 € en concepte del 21% d’IVA, la
qual cosa fa un total de 9.195,03 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC15782 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
SOTERRAMENT DE LÍNIES AÈRIES DE DIFERENTS CARRERS DE VILA-SECA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres de soterrament de línies elèctriques als carrer De la Font,
Avda. Francesc Macià i c. Pirineus de Vila-seca, es realitzaran les canalitzacions en
disposició soterrada per calçada o vorera i es realitzaran les conversions necessàries per
tal de poder realitzar les noves connexions als habitatges existents.
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Vista la única proposta presentada per Endesa Distribución Elèctrica SLU, donada
l’especificitat dels treballs a executar, per un import de 32.257,45 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres de
soterrament de diverses línies de baixa tensió als c. De la Font, Avda. Francesc Macià i c.
Pirineus de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU el contracte d’obres
de soterrament de diverses línies de baixa tensió en diferents carrers del municipi de Vilaseca, per un import de 32.257,45 €, més 6.774,06 € en concepte del 21% d’IVA, la qual
cosa fa un total de 39.031,51 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.16500.63300 ADRC15663 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER LA INSTAL.LACIÓ DE L’ENLLUMENAT AL CARRER FEREDAT.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres d’instal·lació de l’enllumenat al c. Feredat de Vila-seca, ja
que analitzat l’estat actual de l’enllumenat s’ha vist la necessitat de tornar a estudiar la
distribució dels punts de llum i també actualitzar part dels existents.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquestes obres, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Albert Escardo SL
per un import de 20.113,45 € (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

9

novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres
d’instal·lació de l’enllumenat al c. Feredat de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Albert Escardó SL el contracte menor d’obres per la
instal·lació de l’enllumenat al c. Feredat de Vila-seca, per un import de 20.113,45 €, més
4.223,82 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 24.337,27 €, per haver
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.16500.63300 ADRC15664 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA URBANA DEL CARRER SANT JORDI.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del servei de redacció del projecte de millora urbana del c. Sant Jordi
de Vila-seca, ja que s’han patit una degradació degut a la seva antiguitat.
Aprofitant l’actuació es reordenaran els diferents serveis que existeixen en el carrer i es
renovaran completament, així com la vorera i la calçada.
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 Servitop,
Topografia, Cartografia i Obra Pública SL amb NIF B-25.317.074 per un import de
12.450,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
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Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor de servei de redacció del projecte
de millora urbana del c. Sant Jordi de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Servitop, Topografia, Cartografia i Obra Pública SL amb
NIF B-25.317.074 el contracte del servei de redacció del projecte de millora urbana del c.
Sant Jordi de Vila-seca, per un import de 12.450,00 €, més 2.614,50 € en concepte del
21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 15.064,50 €, per haver presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.15.92000.22706 AD-15665
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

SOL·LICITUD DE LA SRA. G. P. S. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE DIVISIÓ
HORITZONTAL D’UN LOCAL EXISTENT AL C. BALMES, 6 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. G. P. S., de llicència municipal de divisió horitzontal d’un local
existent al c. Balmes, núm. 6 de Vila-seca, amb referència cadastral
4226203CF4542E0002SM de 130 m2, 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 Sra. G. P. S. la llicència municipal de divisió horitzontal del local
situat al c. Balmes, núm. 6 de Vila-seca, amb núm. de referència cadastral
4226203CF4542E0002SM, de 130 m2 de superfície útil , segon registre de la propietat de
Vila-seca, amb núm, 15610, tom 817, llibre 206, foli 245, amb la descripció següent:
Entitat A: situat al c. Balmes, núm. 6 – Vila-seca
Qualif. Urbanística: Edificació segons alineació de vial amb illa densa, clau 10
Superfície útil:
65 m2
Quota:
4,00 %
Entitat B: situat al c. Balmes, núm. 6 – Vila-seca
Qualif. Urbanística: Edificació segons alineació de vial amb illa densa, clau 10
Superfície útil:
65 m2
Quota:
4,00 %
D’acord amb aquesta proposta, les superfícies resultants i el seu coeficient de participació,
a efectes cadastrals i registrals, és la següent:
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ENTITAT APORTADA Entitat 1

S. útil m2
130.00

%
100,00

ENTITATS RESULTANTS
Entitat B
TOTAL

Entitat A
65,00
130,00

65,00
50,00
100,00

50,00

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals núm. 766717 26 de data 17.01.17 i que es la següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional

Taxa

505,71 €

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

505,71 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE RETORN DE FIANÇA.

SOL·LICITUD DE A MES FACTORY SL DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LA CONSTRUCCIÓ D’UNA RAMPA AL GUAL SITUAT A LA PARCEL·LA F-52 DEL
POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA 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 Mes Factory SL el retorn de la fiança dipositada per la construcció
d’una rampa al gual situat a la parcel·la F-52 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca,
per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL EN EL
PLEC DE CLÀUSULES REGULADORES DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ EN
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RÈGIM DE CONCESSIÓ DEMANIAL DE DIVERSES PARADES DEL MERCAT
MUNICIPAL.
La Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 10 d’abril de 2017 va aprovar el plec
de clàusules administratives que regiran l’adjudicació de la concessió administrativa de
diverses parades del mercat municipal.
Atès que s’ha detectat que es va incórrer en un error material en la transcripció de la
denominació de l’activitat econòmica de venda de productes alimentaris assignada a la
parada número 36 conforme ha estat definida en el annexes 4 i 5 i, conseqüència
d’aquest fet cal procedir efectuar a l’oportuna correcció.
Atès que l’error de fet es declara clar i evident, i que no requereix d’altres judicis
valoratius, pel fet que s’infereix de la pròpia documentació reguladora de l’expedient, i
que es configura com una simple operació material de rectificació.
Atesa la possibilitat de les Administracions Públiques de rectificar d’ofici dels errors
materials, aritmètics o de fet existents en els actes administratius, regulada en l’article
109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP).
Atesa la proposta formulada pel Regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Rectificar l’error material apreciat en la descripció de la denominació de
l’activitat econòmica de venda de productes alimentaris assignada a la parada número 36
conforme ha estat definida en el annexes 4 i 5, en el sentit que l’activitat permesa és la de
polleria, ous, carnisseria, cansaladeria i despulles, per comptes de la de fruita que
constava definida en els annexes del plec de clàusules de l’acord de la Junta de Govern
Local de data 10 d’abril de 2017.
SEGON. Deixar inalterable la resta de l’acord la Junta de Govern Local de data 10 d’abril
de 2017.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS A LA
VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per S. R.V. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat EL RINCON DEL
TAPEO del qual és titular, situat a A la pl Miquel Martí i Pol, 1 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte, i atesa la proposta formulada pel Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER.Concedir a S. R. V. L’ampliació de llicència per a la instal·lació de 3 taules i
12 cadires a la via pública de EL RINCON DEL TAPEO, situat A la pl Miquel Martí i Pol, 1
de Vila-seca.
Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
SEGON.01/03/2017 i 31/10/2017.

TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 612,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 793643), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
B) Vista la sol·licitud efectuada per M. E. R. D. C. en què demana AMPLIACIÓ llicència per
la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat LA JIJONENCA
del qual és titular, situat a a la pl Miquel Martí i Pol, 2 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i atesa la proposta formulada pel Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:

PRIMER.Concedir a M. E. R. D. C. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació de 6
taules i 24 cadires a la via pública de LA JIJONENCA, situat a la pl Miquel Martí i Pol, 2 de
Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 1.224,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 793712), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
C) Vista la sol·licitud efectuada per H. S. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat PIZZERIA METRO
del qual és titular, situat a a l'av Alcalde Pere Molas, 3 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i atesa la proposta formulada pel Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER.Concedir a H. S. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació de 2 taules i 8
cadires a la via pública de PIZZERIA METRO, situat a l'av Alcalde Pere Molas, 3 de Vilaseca.
Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
SEGON.01/03/2017 i 31/10/2017.

TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 408,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 793969), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
D) Vista la sol·licitud efectuada per LOS GALLEGOS, SCP en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LOS
GALLEGOS del qual és titular, situat al c. de l’Estrella, 18 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i atesa la proposta formulada pel Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:

PRIMER.Concedir a LOS GALLEGOS, SCP amb NIF J55588438 llicència per a la
instal·lació de 5 taules i 20 cadires a la via pública de BAR LOS GALLEGOS, situat al c. de
l’Estrella, 18 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 108,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767381), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
E) Vista la sol·licitud efectuada per Y. M. en què demana llicència municipal per a l'ocupació
de 40 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu establiment destinat a
l'activitat bar, al Ps Pau Casals, 53 (Punta Prima) local 10A i 10B de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte i atesa la proposta formulada pel Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER.Concedir a Y. M., llicència municipal per a l'ocupació de 40 m2 de la via
pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat bar, situat al Ps Pau Casals, 53
(Punta Prima) local 10A i 10B de la Pineda.
Aprovar la liquidació per un import de 3.400,00 €, que ha estat ingressada
SEGON.mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772824), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.

TERCERLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
5.3
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I
NETEJA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL NUCLI URBÀ DE LA PLANA,
PLANTES INTERIOR I JARDINERES DEL CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA.
Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, retirar de
l’ordre del dia aquest punt per completar la seva tramitació.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT EN EL
PROCEDIMENT OBERT TRAMITAT PER L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LES VIMETERES”.
La Junta de Govern Local, en data 24 d’abril de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació i el plec de clàusules administratives i tècniques per a la gestió del servei públic
de la llar d’infants municipal “Les Vimeteres” en règim de concessió (Exp. 54/2017), per
procediment obert i 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. 87 de 8 de
maig de 2017 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 es disposa al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els plecs de clàusules que regulen
aquesta contractació.
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Atès que amb les dates 31 de maig, 6 de juny, 22 de juny, i 26 de juny de 2017, s’ha
constituït la Mesa de Contractació i aquesta, després de la recepció i validació de
l’informe tècnic i de l’informe econòmic, en data 27 de juny de 2017, ha realitzat la
corresponent proposta d’adjudicació a favor del licitador que ha obtingut la major
puntuació segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula 32ena.
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 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 classificació efectuada per la Mesa de Contractació el dia 27 de
juny de 2017 respecte les ofertes presentades i valorades en aquesta licitació, d’acord
amb el plec de clàusules administratives i tècniques aprovades al seu dia, per a la
contractació de la gestió del servei de la llar d’infants municipal Les Vimeteres.
D’acord amb aquesta classificació, la proposta que ha obtingut la major puntuació es la
UTE S. G., M. R.I S. P. que ha presentat una proposta econòmica del servei per import
de 128.160,00 euros, sense IVA, per un curs escolar, la qual cosa representa un import
de 512.640,00 euros, sense IVA, per la totalitat dels quatre cursos escolars de durada del
contracte.
El detall de la classificació final per ordre decreixent és:

NÚM

LICITADOR

CLASSIFICACIÓ

PUNTUACIÓ
FINAL

1

UTE S. G., M. R. I S. P.

92’98

2

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA

87’30

3

SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ SL

81’48

4

SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS SCCL

79’30

5

SERVEIS D’EDUCACIO NO FORMAL SL

79’08

6

FUNDACIÓ EN XARXA

76’87

7

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

74’10

8

RESIDENCIA TERCERA EDAT L’ONADA SL

72’05

SEGON.- Requerir el licitador UTE S. G., M. R. I S. P. perquè en el termini màxim de 10
dies hàbils, a comptar del dia següent al de la notificació d’aquest acord, aporti la
documentació establerta en la clàusula 33 del plec, acreditativa de la solvència
econòmica, financera, tècnica i professional, tal com s’indica a la clàusula 28, de trobar-
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se al corrent de pagament de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
aquest Ajuntament, i també d’haver constituït la garantia definitiva per import de
25.632,00 euros.

TERCER.- Advertir l’UTE S. G., M. R. I S. P. que de no complir aquest requeriment no
procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que
hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Fer avinent a la UTE que abans de la signatura del contracte, aquesta haurà
d’aportar escriptura pública de constitució com a tal i NIF que se li hagi assignat.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució al perfil de contractant.
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari, a la resta de participants a la licitació i
a la Intervenció Municipal.
6.2 DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD D’AJUT DE PAGAMENT D’UN
REBUT DE LLOGUER.
Vista la sol·licitud d’ajut de pagament d’un rebut de lloguer presentada per la Sra. B. K., i
vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Vila-seca, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Denegar l’ajut per al pagament d’un rebut de lloguer a la Sra. B. K., per no
complir amb els requisits establerts a les Bases.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS Vila-seca.

6.3 DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD D’AJUT DE PAGAMENT DEL
REBUT DE SUBMINISTRAMENT D’ELÈCTRIC.
Vista la sol·licitud d’ajut per al pagament del rebut de subministrament elèctric
presentada per la Sra. M. D. L. C., vist l’informe que ha emès l’Àrea de Bàsica de Vilaseca, 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 la bonificació del subministrament elèctric a la Sra. M. D. L. C., donat
que ha desaparegut l’objecte de la petició.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS
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6.4 DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD D’AJUT DE PAGAMENT DE
DIFERENTS REBUTS DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I AIGUA POTABLE.
Vist la sol·licitud d’ajut per al pagament de rebuts de subministrament elèctric i d’aigua
potable presentada pel Sr. F. G. G., i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Vilaseca, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Denegar l’ajut per al pagament de rebuts de subministrament d’aigua potable,
per manca de documentació.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS Vila-seca

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE MILLORA DE LES VORERES C. SALAURIS, BAGÀ, SEGRE I
MONTSENY.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada corresponent a la rehabilitació
urbanística i millora de l’accessibilitat de les voreres dels carrers Salauris, Bagà, del
Segre i Montseny.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA
D’EBRE, 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.1 corresponent a les obres compreses a la
Memòria valorada corresponent a la rehabilitació urbanística i millora de l’accessibilitat de
les voreres dels carrers Salauris, Bagà, del Segre i Montseny, realitzades per l’empresa
PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA, amb NIF núm. A43036342 per un import
de 34.294,75 € sense IVA i 7.201,90 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un
total de 41.496,65 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida corresponent del pressupost
municipal.
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TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS
MORA D’EBRE, SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
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

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.07.11 11:13:53 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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