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

DATA:
LLOC:
HORARI:

9 d’octubre 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, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
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 2 D’OCTUBRE DE 2017.

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

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 180/2017 DICTADA PEL JUTJAT
CONTENCIOS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA.
Pel Sr. alcalde es dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Tarragona. Els regidors membres en resten assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
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3.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PEL
SUBMINISTRAMENT DELS PROGRAMES INFORMÀTICS PER A LA IMPLANTACIÓ
DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC DE LA DESPESA MENOR AMB LA INTEGRACIÓ
AMB EL PROGRAMARI DE COMPTABILITAT QUE UTILITZA L’AJUNTAMENT.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per al subministrament dels programes informàtics pel a la implantació del procediment
electrònic de la despesa menor amb la integració amb el programari de comptabilitat que
utilitza l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist que s’han sol·licitat pressupost a l’empresa T-SYSTEMS (CIF A81608077) titular de
l’aplicació SICAP, per raó d’exclusivitat, d’acord amb allò disposat per l’article 170.d) del
TRLCSP, la qual presenta la proposta econòmicament per un import de 17.906,00 €, més
3.760,26 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 21.666,26 IVA inclòs, i
s’ajusta a les necessitats establertes al document de necessitats per la contractació de
l’adquisició del programes informàtics pel a la implantació del procediment electrònic de la
despesa menor amb la integració amb el programari de comptabilitat que utilitza
l’Ajuntament de Vila-seca
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministres es pot
conceptuar, ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, 138 i D. A. Segona del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o
sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per al subministrament dels
programes informàtics pel a la implantació del procediment electrònic de la despesa
menor amb la integració amb el programari de comptabilitat que utilitza l’Ajuntament de
Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa a T-SYSTEMS (CIF A81608077), el contracte per al
subministrament dels programes informàtics pel a la implantació del procediment
electrònic de la despesa menor amb la integració amb el programari de comptabilitat que
utilitza l’Ajuntament de Vila-seca, per un termini màxim de 6 mesos i per un import de
17.906,00 €, més 3.760,26 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de
21.666,26 IVA inclòs, atès s’ajusta establertes al document de necessitats.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.12.9200.64100-(AD-24040)
del pressupost de l’any 2017.
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QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DE L’ICIO I LA FIANÇA
CORRESPONENT A LES LLICÈNCIES D’OBRES PER DESESTIMENT DE
L’INTERESSAT.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr J. A. R. R. ( R. E. Núm. 5372, de 7-7-2017), on demana
la devolució de l’import de les llicències d’obres i de les fiances per les obres d’enderroc d’un
habitatge unifamiliar existent, i per la construcció d’un nou habitatge unifamiliar entre
mitgeres, al carrer de Sant Francesc, 2 de la Plana, degut que les obres no s’han realitzat.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal de 9 d’agost de 2017, on informa que les obres a
dalt indicades i vinculades a les llicències número 773/16 i 917/16, no s’han realitzat.
La hisenda municipal ha comprovat que en data 21 d’octubre de 2016 el Sr. J. A. R. R., va
pagar 333,02€ en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i 600 € de
fiança per la llicència d’obres número 773/16 i que en data 19 de desembre de 2016 va
pagar 2.804,02€ en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 701,01 €
de fiança per la llicència d’obres número 917/16.
D’acord amb l’article 5 de la ordenança fiscal núm.3 de l’ impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, que estableix que: “b) Quan l'interessat desisteixi d'aquestes, la
devolució pujarà als percentatges següents : El 75 per cent si desisteix amb posterioritat
a la concessió de la llicència, sempre dins del període de vigència d’aquesta.”
És per això, i d’acord amb l’informe emès per la responsable de la gestió tributària i 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 3.653,8 € a J. A. R.R., desglossat com segueix:
75% ICIO
FIANÇA
TOTAL
Llicència exp. 773/16
249,77 €
600,00 €
849,77 €

Llicència exp. 917/16

75% ICIO
2.103,02 €

FIANÇA
701,01 €
TOTAL

TOTAL
2.804,03 €
3.653,8 €

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.

3.3 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
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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 d’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-201700000722), per import de 229.508,57 €, 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 CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
L’ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA DE FAÇANES D’EDIFICIS.

PER

A) SO.LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. REQUET DE FELIX, 43
DE SUBVENCIÓ PER ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA DE LA FAÇANA
D’EDIFICIS D’HABITATGES A VILA-SECA
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
25 de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de
desembre de 2016. (Línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Requet de Félix, 43 per a la
reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat al c. Requet de Félix, núm.
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43 de Vila-seca, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics
Municipals en data 20 i 22 de juny de 2017, en els que s’acredita el compliment dels
requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció rebut en data 11 d’agost de 2017, en el que es fa constar
l’existència de consignació pressupostària a la partida 2017.13.15220.48900 D-19503 per
tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Requet de Félix, 43, amb NIF núm.
H43648195 una subvenció per import de 1.676,21 € per l’arranjament, i reparació i pintura
de la façana de l’edifici situat al c. Requet de Félix, núm. 43 de Vila-seca, d’acord amb la
llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 1.676,21 € per a la concessió de la subvenció
esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.

B) SO.LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE l’AV. RAMON D’OLZINA, 18
DE SUBVENCIÓ PER ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA DE FAÇANES
D’EDIFICIS D’HABITATGES A VILA-SECA
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
25 de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de
desembre de 2016. (Línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Ramon d’Olzina, 18 per a la
reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici situat a l’Av. Ramon d’Olzina,
núm. 18 de Vila-seca, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i
Jurídics Municipals en data 20 i 22 de juny de 2017, en els que s’acredita el compliment
dels requisits de la convocatòria.

5

Vist l’informe d’Intervenció rebut en data 11 d’agost de 2017, en el que es fa constar
l’existència de consignació pressupostària a la partida 2017.13.15220.48900 D-19495 per
tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris Ramon d’Olzina, 18, amb NIF núm.
H55596431 una subvenció per import de 343,20 € per l’arranjament, i reparació i pintura
de la façana de l’edifici situat a l’Av. Ramon d’Olzina, núm. 18 de Vila-seca, d’acord amb
la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 343,20 € per a la concessió de la subvenció
esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA
INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
A VILA-SECA.

A) SO.LICITUD DE LA SRA. E. M. S. DE SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ASCENSORS I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A VILA-SECA
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i
eliminació de barreres arquitectòniques a Vila-seca, aprovada per acord de la JGL de
data 25 de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de
desembre de 2016. (Línia 1).
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. E. M. S., per a la instal·lació d’un elevador de
persones al c. de les Creus, núm. 28 2n. de Vila-seca i vistos els informes favorables
emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 29 de juny de 2017 i 4 de juliol
de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
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Vist l’informe d’Intervenció rebut en data 11 d’agost de 2017 en el que es fa constar
l’existència de consignació pressupostària a la partida 2017.13.15220.48900 D-19502 ,
per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Sra. E. M. S. una subvenció per import de 6.000,00 €, per la
instal·lació d’un elevador de persones al c. De les Creus, núm. 28 2n. de Vila-seca,
d’acord amb la llicència d’obres concedida i segons el repartiment pel beneficiari que
consta a l’expedient.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 6.000,00 € per a la concessió de la subvenció
esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres i la instal·lació de l’ascensor, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau, la corresponent factura dels honoraris abonats.

B) SO.LICITUD DEL SR. G. F. O. DE SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’ASCENSORS I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A VILA-SECA
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i
eliminació de barreres arquitectòniques a Vila-seca, aprovada per acord de la JGL de
data 25 de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de
desembre de 2016. (Línia 1).
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. G. F. O. per a la instal·lació d’un elevador de
persones al c. de l’Hort, núm. 16 de Vila-seca i vistos els informes favorables emesos
pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 26 de juny de 2017 i 29 de juny de
2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció rebut en data 11 d’agost de 2017 en el que es fa constar
l’existència de consignació pressupostària a la partida 2017.13.15220.48900 D-19505 del
Pressupost municipal per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
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Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar al Sr. G. F. O. una subvenció per import de 2.211,44 €, per a la
instal·lació d’un elevador de persones al c. de l’Hort, núm. 16 de Vila-seca, d’acord amb
la llicència d’obres concedida i segons el repartiment pel beneficiari que consta a
l’expedient.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 2.211,44 € per a la concessió de la subvenció
esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres i la instal·lació de l’ascensor, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau, la corresponent factura dels honoraris abonats.

4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER
ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA D’HABITATGES A VILA-SECA.

- SO.LICITUD DE LA SRA. A.M. P. B. DE SUBVENCIÓ PER ARRANJAMENT,
REPARACIÓ I PINTURA D’HABITATGES A VILA-SECA
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
25 de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de
desembre de 2016. (Línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A. M. P. B., per a la reparació i arranjament i
pintura de la façana de l’edifici situat al c. Santiago Rusiñol, núm. 6 de Vila-seca, i vistos
els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 16 i 22
de juny de 2017, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció rebut en data 11 d’agost de 2017 en el que es fa constar
l’existència de consignació pressupostària a la partida 2017.13.15220.48900 D-19504 per
tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Atorgar a la Sra. A. M. P. B. una subvenció per import de 272,80 € per
l’arranjament, i reparació i pintura de la façana de l’edifici situat al c. Santiago Rusiñol,
núm. 6 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 272,80 € per a la concessió de la subvenció
esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA
REHABILITACIÓ D’HABITATGES AL CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA I DEL SEU
PAGAMENT.

- SO.LICITUD DE LA SRA. L. S. M. DE SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ
D’HABITATGES AL CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA I DEL SEU PAGAMENT.
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges
al centre històric de Vila-seca, aprovada per acord de la JGL de data 25 de novembre de
2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre de 2016. (Línia
3)
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. L. S. M., per la rehabilitació d’habitatges al
centre històric de Vila-seca, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i
Jurídics Municipals en data 4 d’abril de 2017 i 11 de maig de 2017, en els que s’acredita
el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist que els sol·licitants de la subvenció justifiquen haver executat l’objecte de la
subvenció, d’acord amb el projecte presentat i la llicència atorgada, tal i com disposa la
base tercera de la convocatòria així com l’informe de conformitat emès pels Serveis
Tècnics Municipals.
Vist l’informe d’Intervenció rebut en data 11 d’agost de 2017 en el que es fa constar
l’existència de consignació pressupostària a la partida 2017.13.15220.48900 DO-19491
per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
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juny i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Sra. L. S. M. una subvenció per import de 3.000,00 € per la
rehabilitació d’habitatges al centre històric, de l’habitatge situat al c. Requet de Félix, 7 de
Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida, i aprovar el seu pagament.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD D’ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PEL DESPLAÇAMENT DE LA LÍNIA AÈRIA A LA PARTIDA 226 POLIGON
26 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud d’Endesa Distribución Eléctrica SLU de llicència municipal per realitzar
el desplaçament de la línia aèria a la partida 226 polígon 26 del Terme Municipal, 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 Endesa Distribución Eléctrica SLU, la llicència municipal
d’obres 659/17 amb num. de ref. 566776 BT pel desplaçament de la línia aèria a la
partida 226 polígon 26 del Terme Municipal, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
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m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

B) SOL·LICITUD DEL SR. J. S. A. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ENDERROC I
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE SITUAT AL C. REQUET DE FELIX, 9 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. S. A. de llicència municipal per l’enderroc i construcció d’un
habitatge situat al c. Requet de Félix, 9 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. S. A., la llicència municipal d’obres 504/17 per l’enderroc i
construcció d’un habitatge situat al c. Requet de Félix, 9 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 dotze mesos i acabades en el
termini de trenta-sis 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.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9.- L’obertura de la porta del garatge no podrà envair en cap moment l’espai públic.
10.- La façana haurà de complir amb els condicionants estètics establerts a la Normativa
del PGOU:
a. La fusteria exterior i persianes han de ser de fusta envernissada.
b. Els enlluïts, estucs o similars, o acabats de pintura han de ser de colors terrosos. Abans
de l’aplicació d’aquests acabats caldrà lliurar als Serveis Tècnics Municipals una mostra
dels colors a aplicar.
c. Els perímetres dels buits de façana estaran encerclats amb pedra natural.No es podrà
canalitzar cap tipus de xarxa de distribució de serveis de forma superficial per la façana
de l’edifici.
11.- Si és necessari ocultar qualsevol tipus de cablejat grapat per façana, s’haurà
d’efectuar amb una motllura modular o un perfil integrat en façana.
12.- No es podran instal·lar els comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. S’admet la possibilitat de fer-ho sempre i quan s’amagui la instal·lació amb una
tapa opaca harmonitzada amb la pròpia façana.
13a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
14a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
15a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 780738 88 de data 14.06.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

10.726.45 €
2.681,61 €

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

13.408,06 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 2.681,61 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 I ÚNICA DE
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA TANCA DE PROTECCIÓ A LA VORERA DE
L’APARCAMENT DE L’ESCOLA LA CANALETA
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant el qual es
van adjudicar les obres de construcció d’una tanca de protecció a la vorera de
l’aparcament de l’escola La Canaleta.
Vista la certificació núm. 1 i única presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ
SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe jurídic emès al respecte en data 8 de setembre de 2017, i vist l’informe de
conformitat núm. 12-207-535* rebut en data 4 d’octubre de 2017 de la Intervenció
General.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista 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 la certificació d’obres núm. 1 i única de les obres de construcció d’una
tanca de protecció a la vorera de l’aparcament de l’Escola La Canaleta de Vila-seca
realitzades per CONSTRUCCIONS FERRÉ SL, amb NIF núm. B43103639, per un import
de 13.320,00 €, més 2.797,20 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa dona un total de
16.117,20 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2017.13.15300.61901 OF- 23597
corresponent al pressupost municipal vigent.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DE LES
OBRES DEL PLA D’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AL MUNICIPI
DE VILA-SECA. FASE 01.

Atès l’inici d’aprovació de l’expedient per a la contractació del subministrament de
l’equipament esportiu del pavelló municipal 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 condicions 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 l’informe de conformitat del servei de data 26 de setembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables 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. 3 presentada per l’empresa TOP
PROYECTOS Y CONTRATAS, SL amb NIF B08156572, corresponent a les obres del Pla
d’eliminació de barreres arquitectòniques al municipi de Vila-seca, Fase 01, per un import
de 12.783,17 € més 2.684,47 € en concepte d’IVA, que fan un total de 15.467,64 €, a
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càrrec de l’aplicació pressupostària 2017.13.15300.61901(OF-23524) corresponent al
pressupost municipal vigent.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE REFORÇ DE L’ACTUAL NIVELL D’IL.LUMINACIÓ EN DETERMINATS
PASSOS DE VIANANTS DEL MUNICIPI.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 5 de juny de 2017, es va aprovar
iniciar obres compreses a la Memòria valorada corresponent a les obres de reforç de
l’actual nivell d’il·luminació en determinats passos de vianants del municipi, Fase 01,
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, i 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 Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:

núm. Plica EMPRESES OFERTANTS
6
10
8
4
7
9
5
1
3
2
11

BOSIR, SA
SERVEIS, INSTAL.LACIONS I MUNTATGES, SA
SISTEM INFRAESTRUC. Y OPERACIONES EPC, SL
ETRA BONAL, SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUC. ELEC. SA (SECE)
ACISA, AERONAVAL DE CONSTRUC. E INST. SA
SATEM
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUC. ELÈC. SA (SICE)
ELECTRICIDAD AMARO, SA
MUNTATGES LLEIDA, SA
JOAN CURTO I QUEROL, SL

BASE ( Eur)

PUNTUACIÓ
s/100

54.955,00

100,00

66.430,00

82,73

66.666,66

82,43

69.111,36

79,52

70.326,73

78,14

72.781,24

75,51

73.933,11

74,33

84.425,97

65,09

84.486,00

65,05

84.648,03

64,92

100.979,12

54,42

Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut major puntuació total, BOSIR, SA, es va
identificar com a desproporcionada o anormal, en aplicació dels criteris de l’article 85.4
RGLCAP, aquest Ajuntament de Vila-seca va efectuar requeriment per la Mesa de
Contractació en data 8 d’agost de 2017, per tal que justifiqués la valoració de l’oferta
presentada a la licitació i en data 21 d’agost de 2017 va presentar els corresponents
documents justificatius i aclariments, donant-se per vàlida la justificació aportada d’acord
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amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 31 d’agost de 2017 el
que es proposa l’adjudicació de les obres de referència a l’empresa BOSIR, SA.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal
que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el
termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, per la
contractació de les obres de reforç de l’actual nivell d’il·luminació en determinats passos de
vianants del municipi, Fase 01, és la presentada per l’empresa BOSIR, SA am NIF núm. A43115971 pel preu de 54.955,00 € (sense IVA), 11.540,55 € en concepte d’IVA que fan un
total de 66.495,55 € (IVA inclòs):

núm. Plica EMPRESES OFERTANTS
6
10
8
4
7
9
5
1
3
2
11

BOSIR, SA
SERVEIS, INSTAL.LACIONS I MUNTATGES, SA
SISTEM INFRAESTRUC. Y OPERACIONES EPC, SL
ETRA BONAL, SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUC. ELEC. SA (SECE)
ACISA, AERONAVAL DE CONSTRUC. E INST. SA
SATEM
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUC. ELÈC. SA (SICE)
ELECTRICIDAD AMARO, SA
MUNTATGES LLEIDA, SA
JOAN CURTO I QUEROL, SL

BASE ( Eur)

PUNTUACIÓ
s/100

54.955,00

100,00

66.430,00

82,73

66.666,66

82,43

69.111,36

79,52

70.326,73

78,14

72.781,24

75,51

73.933,11

74,33

84.425,97

65,09

84.486,00

65,05

84.648,03

64,92

100.979,12

54,42

SEGON.- Requerir a l’empresa BOSIR, SA, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació
acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula
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
2.747,75 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
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La publicitat de la licitació s’ha efectuat exclusivament a través del Perfil del contractant i no
consta publicat anunci de licitació en el BOPT, en compliment de l’article 8 del Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
TERCER.- Advertir a l’empresa BOSIR, SA que de no complir aquest requeriment no
procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hi
hagués quedat classificat en la següent 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.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
RENOVACIÓ DEL POU DE CLAVEGUERAM I LES SEVES ESCOMESES A LA
CRUÏLLA DELS CARRERS D’ISAAC ALBÉNIZ AMB ALFREDO KRAUS DE LA
PINEDA.
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 de La Pineda.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposa el
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta
contractació.
Vist que per part de l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, s’ha
presentat la documentació requerida en el termini concedit.
Vist que s’han regularitzat les objeccions no suspensives contingudes en l’informe
d’Intervenció 12-2017-424.
Atès el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, amb l’abstenció del Sr. Segura,
el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, amb NIF
núm. A08112716, el contracte 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
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d’Isaac Albéniz amb Alfredo Kraus de La Pineda, d’acord amb la proposta presentada 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), mitjançant procediment obert i amb subjecció al plec de clàusules
aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2017.13.15300.61901 (D-19544) del
pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les serves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 1.986,44 €, 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.

4.9 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 460/17
Vist l’expedient d’ordre d’execució 460/17 incoat en data 9 de juny de 2017, per ordenar
la neteja de la parcel.la situada al c. Pere Cardona, núm. 37, de Vila-seca.
Vist que en l’expedient s’han observat totes les prescripcions legals que li són d’aplicació i
s’han practicat les notificacions en temps i forma.
Vist l’informe emès per l’Inspector Municipal en data 4 d’octubre de 2017, comunicant que
s’ha procedit a la neteja del solar per part de la propietat.
Atès que correspon a la Junta de govern dictar l’arxiu de l’expedient, de conformitat amb
l’acord adoptat per l’ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i atesa
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedi ent 460/17, dictat a AMACIR CASTELL SL, per
ordenar la neteja del solar situat al c. Pere Cardona, núm. 37, de Vila-seca, d’acord amb
l’informe emès per l’arquitecte municipal indicant que s’ha procedit a la neteja del solar.
SEGON. Notificar aquest acord a AMACIR CASTELL SL.
TERCER. Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 502/17, DE RESTAURACIÓ DE
LA LEGALITAT URBANÍSTICA.
Per resolució de l’alcaldia de 20 de juny de 2017, es va incoar expedient de protecció de
la legalitat urbanística al Sr. J. C. P., en relació a les actuacions urbanístiques consistents
en el tancament lateral i coberta a la terrassa d’ús privatiu , sense cap tipus de Règim de
Comunicació d’Obres ni llicència, de l’habitatge baix-A, del c. Josep Carner, núm. 1 de
Vila-seca.
A la mateixa resolució es va atorgar un termini d’audiència de quinze dies, i en data 6 de
juliol de 2017 es presenta al Registre d’Entrades escrit d’al.legacions (RE 2017005307),
en el qual la propietat al.lega el següent:
•
•
•

El tancament efectuat està format per materials desmuntables i que per tant o han
de ser considerats una edificació.
Les obres van ser autoritzades per la Comunitat de Propietaris
Es tracta d’una necessitat de força major, ja que per motius de salut ha hagut
d’habilitar un espai condicionat per a la maquinària d’hemodiàlisi a causa d’una
malaltia crònica, i com a prova adjunta diagnòstic de la malaltia i medicació
prescrita.

Envers aquestes al.legacions l’arquitecte municipal ha emès informe en data 14 de
setembre de 2017 en el que manifesta que el caràcter desmuntable de les construccions
no l’eximeix de ser considerada una construcció o edificació. En qualsevol cas el
tancament suposa un augment de l’ocupació màxima i del volum màxim edificable i
conforma un nou espai habitable de l’edificació, vulnerant els articles 13 i 18 de la
Normativa del Pla Parcial PP.VI.-2, de Vila-seca.
L’autorització o el vistiplau de la comunitat per a l’execució d’aquesta construcció no és
suficient per permetre’n l’execució ni constitueix en si mateixa cap autorització. En tant
que afecta competències urbanístiques exigeix la sol.licitud preceptiva per a l’autorització
per part de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 187 del TRLU (Actes subjectes a
llicència urbanística). En tot cas, la propietat no ha sol.licitat cap autorització per a la
construcció objecte de l’informe.
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La legislació urbanística vigent, no preveu cap excepció que permeti, per motius de salut,
contravenir les normes urbanístiques.
Atès que de conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal i per al supòsit d’execució
subsidiària, les obres d’enderroc es valoren en 468,92 € IVA inclòs.
Ateses les facultats conferides pels arts. 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que per delegació efectuada mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de 30 de juny de
2015, correspon a la Junta de Govern Local dictar la resolució de l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Desestimar les al.legacions presentades pel Sr. J. C. P., d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte municipal, segons el qual l’autorització de la comunitat de
propietaris no autoritza la realització de les obres. Aquestes suposen augment d’ocupació
i volum edificable i vulneren els articles 13 i 18 de la Normativa del Pla Parcial PP-VI-2,
de Vila-seca. D’altra banda la legislació urbanística no preveu cap excepció que permeti,
per motius de salut, contravenir les normes urbanístiques.
SEGON: Ordenar al Sr. J. C. P., que procedeixi a retirar al seu càrrec i en el termini d’un
mes, el tancament lateral i coberta a la terrassa de l’habitatge A del c. Josep Carner,
núm. 1, de Vila-seca.
TERCER: Advertir l’interessat que de conformitat amb l’article 102 de la Llei de
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques en relació a l’article 93
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, transcorregut un mes a partir de la notificació de la present resolució
sense complir la restauració ordenada, es podrà acordar per l’Ajuntament l’execució
subsidiària i al seu càrrec de les esmentades obres d’enderroc, que es valoren en 467,92
€, IVA inclòs, sense perjudici de la liquidació final, sol.licitant-se si s’escau, autorització
del Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona per a l‘entrada a l’immoble; o bé es
podrà atorgar un nou termini d’execució amb imposició de multes coercitives, per una
quantia de 300 a 3000 €.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 276/17
Vist l’expedient d’ordre d’execució 276/17 incoat en data 4 d’abril de 2017, per ordenar la
neteja de les parcel.les ZR-4, ZR-5 i ZR-6, del PP-VI-1.
Vist que en l’expedient s’han observat totes les prescripcions legals que li són d’aplicació i
s’han practicat les notificacions en temps i forma.
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Vist l’informe emès per l’Inspector Municipal en data 2 d’octubre de 2017, comunicant que
s’ha procedit a la neteja de les parcel·les per part de la propietat.
Atès que correspon a la Junta de govern dictar l’arxiu de l’expedient, de conformitat amb
l’acord adoptat per l’ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i atesa
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 276/17, dictat a MARINO LÓPEZ XXI SL, per
ordenar la neteja de les parcel·les ZR-4, ZR-5 i ZR-6, del PP-VI-1, de Vila-seca, d’acord
amb l’informe emès per l’arquitecte municipal indicant que s’ha procedit a la neteja de les
parcel·les.
SEGON. Notificar aquest acord a MARINO LÓPEZ XXI SL.
TERCER. Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ DIRECTA A L’ASSOCIACIÓ PROGAT VILA-SECA, ANY 2017.
L’entitat PROGAT VILA-SECA (RE 2583/17), formula petició de la concessió de
subvenció, per a la localització i control de les colònies de gats al carrer, tenir-les en
condicions sanitàries acceptables, amb la garantia de què no representin cap perill
sanitari i perquè, amb l’esterilització, no s’incrementi la colònia urbana.
Vist que l’ entitat sol·licitant PROGAT VILA-SECA (RE 5096/17) ha presentat la
documentació justificativa de l’actuació objecte de subvenció, la qual ha estat informada
favorablement pel Cap de l’Àrea de Governació.
Vist l’informe de fiscalització emès per la Intervenció de Fons.
A la petició acompanya el Programa detallat i pressupost total desglossat de les activitats
realitzades i declaració responsables d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
Atès que l’aprovació de la concessió de subvencions forma part de les competències
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant decret de l’alcaldia de 30-06-2015.
Atès que és competència dels ajuntaments recollir i controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits.
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Atès que Progat Vila-seca és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu
principal la protecció i esterilització de les colònies incontrolades de gats de carrer, i que
consta inscrita com a col·laboradora del departament de Medi ambient i habitatge amb el
número 133.
Atès l’informe de Governació justificatiu del caràcter singular de la subvenció, per les
diverses raons que acrediten el seu interès públic i social, les quals en conjunt, dificulten
la seva convocatòria pública.
Atès l’informe jurídic en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a la
concessió directa de subvenció.
Vist el resultat de l’informe de fiscalització 12-2017-524 de la Intervenció Municipal en el
qual existeixen objeccions no suspensives.
Atès que aquesta subvenció es concedeix de manera directa d’acord amb el disposat per
l’article 7.1.c) del text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, que estableix com a excepció als principis de publicitat i
concurrència, amb caràcter excepcional, les subvencions en que s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament
justificada en l’expedient que dificultin la concurrència pública.
Vistos els anteriors antecedents i la resta de documentació obrant en l’expedient, 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. Atorgar, amb càrrec a la partida 2017.15.16211.48900 del pressupost de
despeses de la Corporació, una subvenció directa per import de 2.000,00€ a l’
ASSOCIACIÓ PROGAT VILA-SECA (NIF: G-43971480), per les raons i arguments abans
exposats.
SEGON. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió tindrà el caràcter de bases reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
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.
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2.

L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 d’octubre
de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:

•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa.
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció.

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 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 caldrà l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les
publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament.

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.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació PROGAT VILASECA, mitjançant factures, per un import de 2.770,97 €, com a justificants de la
subvenció concedida i aprovar el pagament de la totalitat de la subvenció (2.000€), a
càrrec de la partida 2017.15.16211.48900, “O” 23558, del vigent pressupost municipal.

CINQUÈ. Comunicar el present acord a l’entitat PROGAT VILA-SECA, amb indicació que la
aportació econòmica establerta es farà efectiva tant bon punt s’acrediti mitjançant certificació
l’acord adoptat per l’òrgan de govern d’aquella entitat acceptant la subvenció.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DELS ESPAIS VERDS
PÚBLICS DEL NUCLI URBÀ DE LA PLANA, PLANTES D’INTERIOR I JARDINERES
DEL CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA.
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Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 10 de juliol de 2017, es va
aprovar iniciar el servei de manteniment, conservació i neteja dels espais verds públics
del nucli urbà de La Plana, plantes d’interior de la Casa Consistorial i jardineres del centre
històric de Vila-seca, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada,
amb tramitació ordinària, i una pluralitat de criteris de valoració.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:

REGISTRE
D' ENTRADA
4
2
3
5
1

EMPRESES OFERTANTS
L’ARITJOL JARDINERS
Q VERD JARDINERS,SL
MOIX SERVEIS I OBRES, SL
GRUPO SIFU
ENTRA SCCL

PUNTUAC. PUNTUAC.
M TECN s/45 ECON s/55 p
34,00
55,00
28,00
55,00
25,00
55,00
26,00
49,64
18,00
49,21

TOTAL
PUNTS
89,00
83,00
80,00
75,64
67,21

Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 28 d’agost de 2017
l’empresa que presenta major avantatge per l’execució del servei de referència és la
presentada per L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS, Sr. Jorge González Puertas amb
NIF núm. 39678254B.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal
que justifiqui la solvència econòmica i tècnica i aporti la resta de documentació establerta
en la clàusula 19 del plec de clàusules administratives, 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 Generals i Seguretat Pública, 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 aprovat al seu dia, en la licitació del
servei, és la presentada per l’empresa L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS, Sr. Jorge
González Puertas amb NIF núm. 39678254B, pel preu anual de 28.106,10 € (sense IVA),
5.902,28 € en concepte d’IVA que fan un total de 34.008,38 € (IVA inclòs), i essent la durada
del contracte de 4 anys prorrogable per 1 any més per mutu acord de les parts:
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REGISTRE
D' ENTRADA
4
2
3
5
1

EMPRESES OFERTANTS
L’ARITJOL JARDINERS
Q VERD JARDINERS,SL
MOIX SERVEIS I OBRES, SL
GRUPO SIFU
ENTRA SCCL

PUNTUAC. PUNTUAC.
M TECN s/45 ECON s/55 p
34,00
55,00
28,00
55,00
25,00
55,00
26,00
49,64
18,00
49,21

TOTAL
PUNTS
89,00
83,00
80,00
75,64
67,21

SEGON.- Requerir a l’empresa L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS, Sr. Jorge González
Puertas amb NIF núm. 39678254B, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar
del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació acreditativa de la
seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula dinovena del plec de
clàusules administratives particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i
també d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 5.621,22 €, d’acord amb
l’article 95 del TRLCSP.
També haurà d’aportar el compromís d’abonar l’anunci d’adjudicació i compromís de
sotmetre’s per a la resolució de totes les controvèrsies o incidències que de manera directa
o indirecta puguin derivar-se de l’execució del contracte als jutjats del contenciós
administratiu amb jurisdicció a Tarragona i amb renúncia al fur jurisdiccional que
correspongui al licitador.
Finalment haurà d’abonar les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT ( 2017137) per import de 265,80 €.
TERCER.- Advertir a l’empresa L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS, Sr. Jorge González
Puertas amb NIF núm. 39678254B, 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.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE VEHICLE DESTINAT A TAXI.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. B. G. M., on demana la concessió de llicència per a
la substitució del vehicle destinat a taxi, amb llicència municipal núm. 2, matrícula 7759
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HPB, de 8 places, per un altre de nova adquisició, marca CITROEN, model C4 Picasso
BlueHDi 100, matrícula 4316KDF, així com la disminució de places de 8 a 5.
Vist que l’art. 13 del Reglament municipal del servei urbà del taxi, en la seva nova
redacció aprovada per acord plenari de 30 de juny de 2016, disposa que l’Ajuntament
prendrà les mesures necessàries per a garantir en tot moment que el nombre de
llicències de taxi habilitades per al transport de viatgers en vehicles de més de cinc
places i fins a nou places, inclòs el conductor, sigui conforme amb l’article 10 del mateix
reglament.
Atès que el titular d’una llicència podrà substituir el vehicle/automòbil aplicat a aquesta
per un altre que compleixi amb el previst en el Reglament municipal, prèvia autorització
expressa de l'Ajuntament i s’acompleixi amb els requisits de l’article 20.4 de la Llei
19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
Atès que es reuneixen les restants condicions assenyalades al vigent Reglament del
servei urbà de taxi del municipi de Vila-seca.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. B. G. M., llicència per a la substitució del vehicle destinat a taxi,
amb llicència municipal núm. 2, matrícula 7759 HPB, de 8 places, per un altre de nova
adquisició, marca CITROEN, model C4 Picasso BlueHDi 100, matrícula 4316KDF, així
com la disminució de places de 8 a 5, d’acord amb allò que assenyala el vigent Reglament
del servei urbà de taxi del municipi de Vila-seca.
SEGON.- El vehicle ha d’anar proveït d’un aparell taxímetre que permeti l’aplicació de les
tarifes vigents, degudament precintat i comprovat, situat a sobre del terç superior central del
quadre de comandament del vehicle, de forma que en tot moment resulti completament
visible per al viatger la lectura de la tarifa i el preu.
TERCER.- Que per part de la Policia Local es faci la revisió al nou vehicle.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DIPOSITADA PER RESPONDRE DEL CONTRACTE D’ADJUDICACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT “RENTING” DE DOS VEHICLES EQUIPATS AMB
DOTACIÓ POLICIAL.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2012 es va adjudicar a
l’entitat BANCO DE SANTANDER, SA (CIF A-39000013), el contracte per al
subministrament pel sistema de “rènting” de dos vehicles amb destinació a la Policia
Local, equipats com a cotxes patrulla, pel preu base de 83.134,08 € i de 14.033,28 € en
concepte d’IVA (Exp. GOV/780/11).
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El termini d'execució del contracte es va fixar en quatre anys, improrrogables, essent la
data de venciment el 16-4-2016.
Atès que a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu, BANCO
DE SANTANDER, SA, com a adjudicatària del contracte, va dipositar en la Tresoreria
Municipal aval definitiu per un import de 4.858,37 euros. Carta de pagament amb número
operació 2012000003544, de data 24 de febrer de 2012.
Atès que de conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i complert
satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la resolució del
contracte sense culpa del contractista.
Atès que la clàusula 6ª punt 9è del Plec de clàusules reguladores del contracte, aprovat
per la Junta de Govern Local de 23-1-2012, va establir que el termini de garantia serà
coincident amb la durada del contracte. Per aquest motiu, trobant-se el contracte finalitzat
i atenent a la bona execució de la prestació i al fet que no hi ha responsabilitats pendents
per part de l’adjudicatària, procedeix el retornament de les fiances dipositades per
l’empresa adjudicatària.
Atès que la prefectura de la Policia Local informa que amb data 30-5-2016 s’ha efectuat la
devolució material dels vehicles subjecte a rènting, matrícules 5316HKN i 5304HKN.
Atès l’escrit (RE 6946/16) presentat per Banco Santander, SA, demanant la devolució de
la garantia definitiva constituïda per a l’adjudicació del procediment esmentat.
Vista la diligència d’Intervenció DI-061-17, favorable a la devolució esmentada.
Vistos els informes preceptius i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte subscrit amb BANCO SANTANDER (CIF A39000013) el dia 16-4-2016, per al subministrament pel sistema de “renting” de dos
vehicles amb destinació a la Policia Local, adjudicat per acord de la Junta de Govern
Local de data 20 de febrer de 2012, i amb una vigència de fins al 16-4-2016.
SEGON. Acordar la devolució de la garantia definitiva dipositada per Banco Santander
SA, SL., per respondre del compliment del contracte citat, i autoritzar-la a retirar el dipòsit
de
4.858,37 euros € efectuat en la Tresoreria Municipal amb data 14-2-2012.
TERCER. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons i a l’adjudicatari el contingut del
present acord, amb l'objectiu que siguin practicats els assentaments comptables
oportuns.
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5.5
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT – CENTRALETA I
INFORMACIÓ – A L’AJUNTAMENT.
Vist els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del servei d’atenció al
client – centraleta i informació- a l’Ajuntament de Vila-seca, establint una durada del
contracte de 3 anys prorrogable per 1 any més.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei, a càrrec de la partida 15.92000.22299 a preveure en el pressupost de
l’any 2018.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, i el
preu més baix com a únic criteri de valoració per la contractació del servei d’atenció al client
– centraleta i informació- a l’Ajuntament de Vila-seca, amb una despesa màxima anual de
21.000,00 € (IVA exclòs), 4.410,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 25.410,00 €
(IVA inclòs) amb una durada de 3 anys prorrogables per 1 any més, a càrrec de la partida
15.92000.22299 AFUT1 (23954) a preveure en el pressupost de l’any 2018.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del servei d’atenció al client – centraleta i informació- a l’Ajuntament
de Vila-seca .
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), amb una antelació mínima de 15
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions.
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QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, amb un únic criteri de valoració, segons s’estableix en els
articles 301 i següents 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.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE DIVERSES
COBERTURES D’ASSEGURANCES PRIVADES DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA,
ANY I 2018.
El dia 31-12-2017 està previst finalitzi la vigència de cobertura de les pòlisses
d’assegurances següents: Lot 1 Responsabilitat Civil i Patrimonial, concertada amb
l’entitat FIATC; Lot 2 Danys materials ocasionats al patrimoni municipal, concertada amb
ALLIANZ; Lot 3 Responsabilitat derivada de l’Ús de vehicles a motor de la flota municipal,
concertada amb FIATC; Lot 4 Assegurança de Vida, concertada amb AXA; Lot 5
Accidents de treballadors i autoritats de l’Ajuntament, concertada amb FIATC; i Lot 6
Responsabilitat d’autoritats i personal de l’Ajuntament, concertada amb AIG.
Atès que els lots números 2, 4 i 6 estan adjudicats mitjançant procediment obert, amb una
durada d’1 any, prorrogables fins a una anualitat mes. I que els lots números 1, 3 i 5
estan adjudicats en la modalitat de contracte menor, amb una durada d’1 any,
improrrogable.
Atès que les actuals circumstàncies i condicions, i les necessitats institucionals a satisfer
mitjançant la concertació d’aquestes assegurances aconsellen unificar la vigència
temporal de cobertura de totes les pòlisses.
Atès que per providència de l’Alcaldia de data 8-5-2017 es va procedir a l’inici de
l’expedient de contractació del mateix servei, d’acord amb el procediment regulat en el
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,. L’expedient per a la nova adjudicació
del contracte s’ha seguit amb el número 371/2017.
Atès que la Clàusula Cinquena del Plec regulador de l’adjudicació, estableix que la
durada del contracte (cobertures d’assegurances) és de UN (1) ANY, i es podrà
prorrogar de mutu acord per a un nou període anual, a no ser que qualsevol de les dues
parts contractants comuniqui mitjançant notificació escrita la seva intenció de cancel·lació
a l’altra part amb una antelació mínima dels dos mesos anteriors a comptar des de la data
de venciment de la primera anualitat -de conformitat amb el que disposa l’article 22 de la
Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del contracte d’assegurança.
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Ateses les característiques i quantia dels serveis a contractar (no subjecte a regulació
harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és el procediment
obert, en règim de tramitació ordinària.
Atès que el servei jurídic corresponent ha elaborat el preceptiu Plec de clàusules
administratives, jurídiques, econòmiques i tècniques que ha de regir el contracte i el
procés d’adjudicació, amb la col·laboració i assessorament del mediador d’assegurances
privades de l’Ajuntament, “WILLIS&C.C. Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, i que la seva
autorització o realització s’ha de subordinar al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.
Atesos els informes Jurídics de data 22-8-17 i de Fiscalització Prèvia (DI-534-2017).
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació, i aplicat les observacions sobre
incidències contingudes en la Diligència –Informe des fiscalització inicial 2017-534.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Notificar formalment a les entitats asseguradores adjudicatàries, la intenció de
l‘Ajuntament de Vila-seca de no prorrogar per a la anualitat de 2018 la vigència de
cobertura de les pòlisses següents:
1.1 A ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA. La concertació de la
pòlissa per Danys Materials Ocasionats al Patrimoni de l’Ajuntament (LOT II), segons
procediment obert de licitació adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de data
29-12-2016, amb una vigència inicial d’un any, prorrogable fins a un any més (Exp.
Gov/649/2016).
1.2 A AXA AURORA VIDA, SA DE SEGUROS Y RESASEGUROS. La concertació de la
pòlissa per Assegurança de Vida dels Treballadors de l’Ajuntament (LOT IV), segons
procediment obert de licitació adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de data
29-12-2016, amb una vigència inicial d’un any, prorrogable fins a un any més (Exp.
Gov/649/2016).
1.3 A AIG EUROPE LIMITED. La concertació de la pòlissa d’ Assegurança de
Responsabilitat d’Autoritats i Personal al Servei de l’Ajuntament (LOT VI), segons
procediment obert de licitació adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de data
29-12-2016, amb una vigència inicial d’un any, prorrogable fins a un any més (Exp.
Gov/649/2016).
SEGON. Aprovar iniciar l'expedient de contractació per a l’adjudicació de diverses
cobertures d’assegurances privades de l’Ajuntament de Vila-seca durant l’exercici 2018,
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prorrogable fins l’any 2019, per procediment obert, en règim de tramitació ordinària no
subjecte a regulació harmonitzada (Exp. GOV/371/2017). Els lots objecte de licitació són
els següents:
Lot 1 Responsabilitat Patrimonial i Civil de l’Ajuntament.
Lot 2 Danys Materials ocasionats al Patrimoni Municipal.
Lot 3 Responsabilitat derivada de l’ús i la circulació de vehicles de motor de la flota
municipal.
Lot 4 Pòlissa d’assegurança VIDA del personal de l’Ajuntament
Lot 5 Pòlissa d’assegurança d’ACCIDENTS del personal de l’Ajuntament
Lot 6 Pòlissa assegurança Responsabilitat autoritats i personal al servei de
l’Ajuntament.
TERCER. Aprovar la quantia estimada de NORANTA-UN MIL NOU CENTES EUROS
(91.900,00 €) de pressupost net (primes total brutes)t, exempts de l’impost sobre el valor
afegit, per a l’anualitat 2018, en concepte de despesa màxima que per a aquest
Ajuntament representarà la contractació d’aquest servei; d'acord amb el que estableix
l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, dels quals l’import de 54.000,00 € aniran amb
càrrec a la partida 92000 – 22400 (LOTS 1, 2 i 3), i l’import de 37.900,00_€ aniran amb
càrrec a la partida 92000 – 16205 (LOTS 4, 5 i 6) del pressupost municipal corresponent.
Presa raó comptabilitat – Relació AFUT 20170745, segons el següent detall:

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

Pressup. licitació 1r
any (2018)
Responsabilitat Patrimonial i Civil de l’Ajuntament.
14.000,00 €
Danys Materials ocasionats al Patrimoni Municipal.
28.000,00 €
Responsabilitat derivada de l’ús i la circulació de
12.000,00 €
vehicles de motor de la flota municipal.
Pòlissa d’assegurança VIDA dels treballadors de
23.000,00 €
l’Ajuntament.
Pòlissa
d’assegurança
d’ACCIDENTS
dels
8.000,00 €
treballadors de l’Ajuntament.
Pòlissa assegurança Responsabilitat autoritats i
6.900,00 €
personal al servei de l’Ajuntament.
TOTAL
91.900,00 €

El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i
la publicitat, és de 202.180,00 €, exempts d’IVA, i s’ha calculat tenint en compte la suma
de l’import de licitació i pròrroga, més el 10% del seu import en concepte de possibles
modificacions.
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Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els
pressupostos dels propers exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses
corresponents.
QUART. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives, jurídiques i
econòmiques que ha de regir la contractació d’aquest servei.
CINQUÈ. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la
publicació de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de
participació en el BOPT i en Perfil de contractant de l’Ajuntament de Vila-seca.
SISÈ. Notificar aquest acord al mediador d’assegurances privades de l’Ajuntament
WILLIS&C.C. Corredoria de Seguros y Reaseguros, S.A, i donar-ne trasllat a la
Intervenció de fons municipal .
SETÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.

5.7
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

Vista la sol·licitud efectuada per CONSTRUCCIONES METÁLICAS CEREZUELA SL en què
demana llicència d'ampliació de taller de construcció d'estructures metàl·liques, caldereria i
industrial i tractaments de superfícies a l'adreça Parc Tecnològic l'Alba, A-009 nau 2 de Vilaseca.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Informar favorable la sol·licitud efectuada per CONSTRUCCIONES
METÁLICAS CEREZUELA SL en què demana llicència per a d'ampliació de taller de
construcció d'estructures metàl·liques, caldereria i industrial i tractaments de superfícies a
l'adreça Parc Tecnològic l'Alba, A-009 nau 2 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 3.156,25€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 709156), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La llicència queda condicionada a l’acompliment de les condicions que
figuren a la llicència.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
A) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa PIVISE, SL, empresa que té aprovada la
concessió d’incentius per a la contractació de treballadors aturats, mitjançant la Borsa de
Treball Municipal i el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa referenciada ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació necessària segons les bases
reguladores d’aquests incentius.
Atès que l’empresa presenta la sol·licitud de pagament 6 dies desprès de la data límit,
s’estableix un import de 75€ de penalització per treballador contractat (150 €).
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 30 de juny de 2017,
on s’ha realitzat una anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada per
l’empresa PIVISE,SL, es proposa el pagament d’un incentiu total per import de 1.350
euros en relació a la contractació de dos treballadors, amb un contracte de 3 mesos i una
jornada laboral de 40 hores setmanals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 17 de juliol de 2017.
Vist l’informe de conformitat condicionada núm. 12-2017-446 de la Intervenció General de
data 20 de setembre de 2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions
Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa final per import de 1.350 euros i el pagament a l’empresa
PIVISE, SL, en relació a la contractació de dos treballadors amb un contracte de 3
mesos, a càrrec de la partida 14.24100.47000 i a l’operació 201700022690 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
PIVISE, SL.

B) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
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Vista la sol·licitud presentada per l’empresa TEX ATHENEA, SL, amb NIF B54133053
empresa que té aprovada concessions d’incentius per a la contractació de treballadors
aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa referenciada ha sol·licitat el
pagament de la subvenció concedida, una concessió en relació a la contractació d’un
treballador amb un contracte indefinit (exp.653/2015-72) per un import de 2.000 euros i ha
presentat la documentació necessària segons les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 18 de juliol de
2017, on s’ha realitzat un anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per l’empresa TEX ATHENEA, SL.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 d’agost de 2017.
Vist l’informe de conformitat condicionada núm. 527/2017 de la Intervenció General de
data 29 de setembre de 2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions
Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa final per import de 2.000 euros i el pagament a l’empresa
TEX ATHENEA, SL, en relació a la contractació d’un treballador amb un contracte
indefinit, a càrrec de la partida 14.24100.47000 i operació 23563 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
TEX ATHENEA, SL.
C) Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa M. R. H., empresa que té aprovada la
concessió d’incentius per a la contractació de treballadors aturats, mitjançant la Borsa de
Treball Municipal i el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa referenciada ha sol·licitat el
pagament de la subvenció concedida, una concessió en relació a la contractació d’un
treballador amb un contracte de 12 mesos (exp.653/2015-70) per un import de 2.000
euros i ha presentat la documentació necessària segons les bases reguladores d’aquests
incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 18 de juliol de
2017, on s’ha realitzat un anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per l’empresa M. R. H.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 d’agost de 2017.
Vist l’informe de conformitat condicionada núm. 528/2017 de la Intervenció General de
data 29 de setembre de 2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions
Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa final per import de 2.000 euros i el pagament a l’empresa
M. R. H., en relació a la contractació d’un treballador amb un contracte de 12 mesos, a
càrrec de la partida 14.24100.47000 i operació 23564 vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
M. R. H..
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA
DE LA FIANÇA DEFINITIVA CORRESPONENT A L’ADJUDICACIÓ DEL CASAL
D’ESTIU INFANTIL, MEGAESTIU, CASAL D’ADOLESCENTS I SERVEI DE
MENJADOR.
La Junta de Govern Local en data 05/03/2014 va aprovar l’expedient de contractació per
a la prestació l’adjudicació del servei de casal infantil d’estiu, casal d’adolescents i servei
de menjador de l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant procediment obert amb pluralitat de
criteris, pel termini que va des de l’ 1 de juliol al 31 de juliol el anys 2014, 2015 i pròrroga
del 2016, si escau, (Exp. 31/2014), Així mateix es va autoritzar la despesa amb càrrec a
la partida 2014.14.33700. 22606 del pressupost i la convocatòria de licitació.
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 18 de juny de 2014,
es va adjudicar definitivament l’esmentat contracte a la FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA
(NIF G-43.773.712) pel preu de 155.249,31 € (IVA exempt).
Atès que per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu
l’adjudicatària va constituir garantia definitiva de 7.762,46 € de conformitat amb la carta
de pagament número d’operació 201400011557 de data 23 de maig de 2014, en metàl·lic
efectiu davant la Tresoreria Municipal.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i que ha finalitzat el període de
garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a l’adjudicatari.
Vist l’escrit presentat el 12 de setembre de 2017 per l’entitat Fundació Privada En Xarxa,
demanant la devolució de la garantia definitiva constituïda en l’adjudicació del
procediment esmentat.
Atès l’article 102 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic respecte a la devolució i cancel·lació de garanties.
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Atès l’informe de tresoreria (DT-062-17) corresponent, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Liquidar el contracte i retornar a la FUNDACIÓ EN XARXA la garantia definitiva
de 7.762,46 euros que va dipositar en data 23/05/2014, per a respondre de les
obligacions derivades del contracte per a la prestació del servei de servei de casal d’estiu
infantil, casal d’adolescents i menjador, de l’Ajuntament de Vila-seca, Exp. 31/2014.
SEGON. Notificar el present acord a la FUNDACIÓ EN XARXA i a la
Municipal.

Intervenció

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE L’AJUT PER
LES DESPESES DELS REBUTS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE
JUBILATS I PENSIONISTES CORRESPONENT AL 3R I 4T TRIMESTRE DE 2016.
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 presentades per veïns del municipi jubilats i/o pensionistes,
per obtenir els ajuts per al pagament del rebuts d’aigua potable i clavegueram
corresponent al 3r i 4t trimestre de l’any 2016,
Vist l’informe emès pel Departament de Benestar Social on es fa constar que es
compleixen els requisits per poder beneficiar-se d’aquest ajuts per a jubilats i pensionistes
relacionats a l’annex 2 “Ajuts pagaments subministraments aigua i clavegueram de
pensionistes i jubilats any 2016”,
Vist l’informe núm. 12-2017-511 de la Intervenció General de data 27 de setembre de
2017.
Vistos els anteriors antecedents, 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 l’ajut per al pagament dels rebuts d’aigua i clavegueram, d’acord amb
l’annex 2 que consta a l’expedient, amb la relació de beneficiaris, concepte i amb un
import total de 5.382,58€, a càrrec de la 2017 14 23100 48000 Relació DO 734 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Donar la conformitat als justificants aportats i aprovar el seu pagament als
diferents beneficiaris a càrrec de la partida i operació que indiqui la Intervenció municipal
del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció General per al seu coneixement i
efectes.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
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 d’aigua potable,
Vist l’informe que ha emès l’ABSS Vila-seca en cadascuna d’elles 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
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
Vist l’informe núm. 12-2017-506 de la Intervenció General de data 26 de setembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 5 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 695,12€.

EXPEDIENT
10/2017
ANNEX 5
DNI
X3623091Q
07239125J
33927456H
47758456Z

IMPORT
53,80 €
73,51 €
316,21 €
98,61 €

77880487A

152,99 €
695,12 €

Cessionari del
Dret
de
CONTRACTE OBJECTE
Cobrament
5076279
1r trimestre 2017
SOREA SAU
5078228
1r trimestre 2017
SOREA SAU
Alta nova doméstica
SOREA SAU
5065050
1r i 2n trimestre 2017
SOREA SAU
3r, 4t trimestre 2016 i 1r
5061236
trimestre 2017
SOREA SAU

NIF
del
cessionari
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
A08146367
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SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 695,12€ d’acord
amb l’annex 5, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 Relació ADO 731 del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de SOREA S.A.U, amb NIF A08146367, segons el detall que figura en la pròpia
relació continguda en l’Annex 5.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció General per al seu
coneixement i efectes.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UN AJUT PER LA LLAR D’INFANTS
L’ACLUCA.
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.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. L. A. V., per finançar
l’ajut de tres mesos de la llar d’infants l’Acluca.
Vis l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca, d’acord amb les Bases d’ajuts d’urgència
social aprovades,
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-517 de la Intervenció General de data 28 de
setembre de 2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat el que segueix:
PRIMER. Concedir a L. A. V., un ajut de 1.068,00€ per finançar tres mesos de la llar
d’infants l’Acluca.
SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 1.068,00 € a càrrec
de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 23265 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de la llar d’infants L’ACLUCA , amb NIF F43423722.
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QUART. Notificar aquest acord als interessats
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al seu
coneixement i efectes.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA NOVA ALTA DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
SOCIAL.
Vist l’informe emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, favorable a la
concessió de diferents serveis d’ajuda a domicili, servei que es presta a través del
Consell Comarcal del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
1 de Servei socials bàsics, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupost dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’ esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançant de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Per tot el que s’ha exposat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l’alta del SAD-Social al següent usuari:
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USUARI/A - SAD SOCIAL
(alta)
J. S. S.

IMPORT
(34%)
331,50 €

AJUNTAMENT

SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca, abonarà la quantitat de 331,50 €, degudament
acreditada per la liquidació trimestral que el Consell Comarcal presenti, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 ADC 7048 del vigent pressupost municipal, dintre de la
despesa màxima aprovada, d’acord amb l’Annex 2. Acord econòmic anual, vinculat al
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila.seca, Fitxa núm. 1, de Serveis socials bàsics.
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat i al Consell Comarcal del Tarragonès.
QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
7è. ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.
El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
El secretari general,

L’alcalde,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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