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

DATA:
LLOC:
HORARI:

16 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. 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
Excusa la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president

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 9 D’OCTUBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 9 d’octubre de 2017, que
és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI
DE SUPORT DEL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE L’AJUNTAMENT.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del servei de suport del procés de transformació digital de l’Ajuntament
de Vila-seca.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa a P. F. C. D. (NIF
39678100H), per un import de 14.300,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del servei de
suport del procés de transformació digital de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa a P. F. C. D. (NIF 39678100H), el contracte del servei de
suport del procés de transformació digital de l’Ajuntament de Vila-seca, per un termini
màxim de 9 mesos i per un import de 14.300 €, més 3003,00 € en concepte del 21%
d’IVA, la qual cosa fa un total de 17.303,00 IVA inclòs, per haver presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.12.49100.22706-(AD-24007)
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONFECCIÓ DE LES LIQUIDACIONS DE LA TAXA
PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DE DIVERSOS EXERCICIS.

Atès que s’ha detectat que a la finca situada al carrer Mas Calvó núm. 40, existeix un
habitatge que no tributa per la taxa de recollida d’escombraries, degut a una omissió per
error.
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D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n.) que “Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, de
recepció obligatòria, de recollida domiciliària, conducció, trasllat, manipulació i eliminació
d'escombraries i residus sòlids urbans, el seu tractament i eliminació en habitatges, allotjaments i
locals o establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i
de serveis”.

Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal la finca situada al carrer Mas Calvo núm.
40, és propietat del Sr. A. F. L.
És per això, d’acord amb l’informe emès per la responsable de gestió tributària, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Confeccionar les liquidacions de la taxa per recollida d’escombraries següents,
a nom del Sr. A. F. L.:
Any 2014 núm. fix: 91009747……………………………………………
Any 2015 núm. fix: 91009747……………………………………………
Any 2016 núm. fix: 91009747……………………………………………
Any 2017 núm. fix: 91009747……………………………………………

109 €.
109 €.
109 €.
109 €.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos i a l’interessat.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LACIÓ I DATA A BASE I CONFECCIÓ DE
NOVES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES
D’IMMOBLES, EXERCICI 2017.

A) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. M. P. (R. E. Núm. 7009, de 29/09/2017), on demana
la rectificació del rebut de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble
situat al carrer de la Josep Anselm Clavé, 5 esc 1 2n 2a de Vila-seca, degut a que el NIF és
erroni.
Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal el rebut de la taxa per recollida
d’escombraries generat a nom de M. P., i segons el NIF presentat per l’interessat, el correcte
és X8433081Q.
Per tot això, d’acord amb l’informe emès per la responsable de la gestió tributària, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i datar a BASE-gestió d’ingressos el rebut de la taxa per recollida
d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2017, de l’habitatge situat al carrer de Josep
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Anselm Clavé, 5 esc 1 2n 2a de Vila-seca, amb número FIX 91011322, a nom de M. P.,
degut a que el NIF és erroni, per un import de 109,00€.
SEGON. Confeccionar una nova liquidació de la taxa per la recollida d’escombraries
domiciliàries a nom de M. P. per l’exercici 2017.
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat, BASE-gestió d’ingressos i a la
intervenció municipal de fons.
B) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R. P. M. (R. E. Núm. 6970, de 27/09/2017), on
demana l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer de la Font, 26 de Vila-seca.
Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal l’habitatge situat a la finca esmentada
segons l’escriptura aportada pel Sr. P., és d’ús exclusiu de la Sra. J. P. M.
Per tot això, d’acord amb l’informe emès per la responsable de la gestió tributària, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i Datar a BASE- Gestió d’ingressos, el rebut de la taxa per recollida
d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2017, de l’habitatge situat al carrer de la Font,
26 de Vila-seca, amb núm. fix: 91009425, a nom del Sr. R. P. M.
SEGON. Confeccionar una nova liquidació de la taxa per escombraries domiciliàries a la
titular de l’habitatge, la Sra. J. P. M. per l’exercici 2017.
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat, BASE-gestió d’ingressos i a la
intervenció municipal de fons.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LAR I DATAR A BASE DIVERSOS REBUTS DE
LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DE LOCALS COMERCIALS, EXERCICI
2017.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per diversos contribuents al departament
d’Activitats, en la que comuniquen el canvi de nom o la baixa censal de diverses activitats
comercials dins el terme municipal
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, els nous titulars d’aquestes
activitats han fet el pagament mitjançant Autoliquidacions, de la taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials, dels exercicis i períodes relacionats més avall.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries,
vistos els informes emesos per la unitat de gestió tributària, i atesa la proposta formulada
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per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE- Gestió d’ingressos diversos rebuts relacionats a
l’expedient.
SEGON.- Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe 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-201700000757), per import de 125.357,03 €, 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.

B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
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degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe 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-201700000761), per import de 156.387,77 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
SOTERRAMENT DE LÍNIES AÈRIES DEL CARRER DE LA RIERA DE VILA-SECA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres de soterrament de línies elèctriques als carrer De la Riera
de Vila-seca, es realitzaran les canalitzacions en disposició soterrada per calçada o
vorera i es realitzaran les conversions necessàries per tal de poder realitzar les noves
connexions als habitatges existents.
Vista la única proposta presentada per Endesa Distribución Elèctrica SLU, donada
l’especificitat dels treballs a executar, per un import de 24.448,95 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
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conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 9 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 6 d’octubre de 2017.
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.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres de
soterrament de diverses línies de baixa tensió als c. De la Riera de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU el contracte d’obres
de soterrament de diverses línies de baixa tensió al c. De la Riera de Vila-seca, per un
import de 24.448,95 €, més 5.134,27 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un
total de 29.583,22 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.16500.63300 ADRC23938 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ORDENACIÓ I CONDICIONAMENT DE L’APARCAMENT DEL C. VICTÒRIA DELS
ÀNGELS I PLÀCIDO DOMINGO DE LA PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per l’adjudicació de les obres d’ordenació i condicionament de l’aparcament del c.
Victoria dels Àngels i Plàcido Domingo de La Pineda, ja que el fet que no disposi d’una
pavimentació del seu ferm i de la senyalització horitzontal de les places d’aparcament
provoca que en els mesos de major ocupació turística hi hagi problemes de mobilitat en
aquesta parcel·la provocats per una mala ordenació dels vehicles.
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Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Construccions
Ferré SL per un import de 21.521,03 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 9 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 6 d’octubre de 2017.
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.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres
d’ordenació i condicionament de l’aparcament del c. Victoria dels Àngels i Plàcido
Domingo de La Pineda.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Construccions Ferré SL el contracte d’obres d’ordenació
i condicionament de l’aparcament del c. Victória dels Àngels i Plàcido Domingo de La
Pineda, per un import de 21.521,03 €, més 4.519,42 € en concepte del 21% d’IVA, la qual
cosa fa un total de 26.040,45 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC23937 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES PELS TREBALLS DE MILLORA I PAVIMENTACIÓ DE L’APARCAMENT,
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SITUAT AL PARC D’AUSTRÀLIA I PAVIMENTACIÓ DEL TRONC CENTRAL DEL
PASSEIG CIUTAT DE MELBOURNE.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 26 de juny de 2017, va aprovar la
Memòria valorada corresponent als treballs de millora i pavimentació de l’aparcament situat
al Parc d’Austràlia i pavimentació del tronc central del passeig ciutat de Melbourne, amb un
pressupost de 98.007,80 € (sense IVA) i 20.581,64 € en concepte d’IVA, que fan un total de
118.589,44 €, (IVA inclòs).
Consta a l’expedient Informe del cap de Serveis Territorials i Planificació d’aquest
Ajuntament sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i
concordants del 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 Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Particulars
que han de regir l’adjudicació del contracte.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 d’agost de 2017.
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.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres, a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 (A-24006) del pressupost municipal.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vistos els anteriors antecedents: i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada dels treballs de millora i pavimentació de l’aparcament situat al Parc d’Austràlia i
pavimentació del tronc central del passeig ciutat de Melbourne mitjançant procediment
obert i diversos criteris d’adjudicació subjectes a fórmules automàtiques, i la despesa
màxima de amb un pressupost de 98.007,80 € (sense IVA) i 20.581,64 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 118.589,44 €, (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2017.13.15300.61901 (A-24006) del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada dels treballs de millora i
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pavimentació de l’aparcament situat al Parc d’Austràlia i pavimentació del tronc central del
passeig ciutat de Melbourne.
TERCER.- La publicació de la present licitació es farà en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona (BOPT) i en el perfil del contractant, amb una antelació mínima de vint-i-sis
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 142 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE FINALITZACIÓ DELS ACABATS DEL CASTELL.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 10 d’abril de 2017, va aprovar la
Memòria valorada corresponent a les obres de finalització dels acabats del Castell, amb un
pressupost de 160.684,51 € (sense IVA) i 33.743,75 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 194.428,26 €, (IVA inclòs).
Consta a l’expedient Informe del cap de Serveis Territorials i Planificació d’aquest
Ajuntament sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i
concordants del 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 Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Particulars
que han de regir l’adjudicació del contracte.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21 d’agost de 2017.
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.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres, a càrrec de la partida 2017.13.33600.63200 (ARC-23955) del pressupost
municipal.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
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Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres compreses a la Memòria valorada
per a les obres de finalització dels acabats del Castell, mitjançant procediment obert i
diversos criteris d’adjudicació subjectes a fórmules automàtiques, i la despesa màxima de
amb un pressupost de 160.684,51 € (sense IVA) i 33.743,75 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 194.428,26 €, (IVA inclòs) a càrrec de la partida 13.33600.63200 (ARC-23955)
del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per a les obres de finalització
dels acabats del Castell.
TERCER.- La publicació de la present licitació es farà en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona (BOPT) i en el perfil del contractant, amb una antelació mínima de vint-i-sis
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 142 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.5 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA
XARXA DE RESIDUALS, CREACIÓ D’UNA XARXA DE PLUVIALS I MILLORA
URBANA DEL CARRER SANT JORDI DE VILA-SECA.
Vist el projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de
pluvials i millora urbana del carrer Sant Jordi, de Vila-seca, redactat per l’equip tècnic
SERVITOP.
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 11 d’agost de 2017 i l’informe jurídic de
data 14 d’agost de 2017.
Vista la diligència d’Intervenció de data 2 d’octubre actual, indicant que el tràmit consistent
en l’aprovació inicial i exposició del projecte no presenta una repercussió pressupostària en
relació a aquesta Corporació.
De conformitat amb la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local,
realitzada mitjançant decret de data 30 de juny de 2015, 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 inicialment el projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació
d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Sant Jordi, de Vila-seca, redactat
per l’equip tècnic SERVITOP, amb un pressupost total, IVA inclòs, de 460.895,22 €.
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SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un diari i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. En el cas que no es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública del
projecte, aquest s’entendrà aprovat definitivament.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES D’ADEQUACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL SOLAR MUNICIPAL COM A
APARCAMENT, SITUAT ENTRE EL CARRER REUS I L’AVINGUDA DE LA
GENERALITAT.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 26 de juny de 2017, va aprovar la
Memòria valorada corresponent als treballs d’adequació i pavimentació del solar municipal
com a aparcament, situat entre el carrer Reus i l’avinguda de la Generalitat, de Vila-seca,
amb un pressupost de 180.226,67 € (sense IVA) i 37.847,60 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 218.074,27 € (IVA inclòs).
Consta a l’expedient Informe del cap dels Serveis Territorials i Planificació d’aquest
Ajuntament sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i
concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig. Tanmateix, l’actuació compleix els requisits que es contempla en la Disposició
addicional sisena Llei Orgànica 2/2012 i Disposició addicional setzena del Text Refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març) com a inversió
sostenible.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Particulars
que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada dels treballs d’adequació i pavimentació del solar municipal com a aparcament,
situat entre el carrer Reus i l’avinguda de la Generalitat, mitjançant procediment obert i
diversos criteris d’adjudicació subjectes a fórmules automàtiques, i la despesa màxima de
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amb un pressupost de 180.226,67 € (sense IVA) i 37.847,60 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 218.074,27 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2017.13.15300.62901 (A24003) del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada dels treballs d’adequació i
pavimentació del solar municipal com a aparcament, situat entre el carrer Reus i l’avinguda
de la Generalitat.
TERCER.- La publicació de la present licitació es farà en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona (BOPT) i en el perfil del contractant, amb una antelació mínima de vint-i-sis
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 142 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’AVINGUDA RAMON D’OLZINA, AL
PAS PONT DEL FFCC.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 26 de juny de 2017, va aprovar la
Memòria valorada corresponent als treballs de millora de l’accessibilitat a l’avinguda
Ramon d’Olzina, al pas pel pont del FFCC, amb un pressupost de 110.293,95 € (sense
IVA) i 23.161,73 €, en concepte d’IVA, que fan un total de 133.455,68 € (IVA inclòs).
Consta a l’expedient Informe del cap dels Serveis Territorials i Planificació d’aquest
Ajuntament sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i
concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Particulars
que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 10 d’octubre de 2017.
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Vist que s’ha sol·licitat, i actualment es troba en tràmit, la preceptiva autorització a ADIF
per a l’execució de les obres compreses a la Memòria Valorada, de conformitat amb el
que estableix la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres compreses a la Memòria valorada
dels treballs de millora de l’accessibilitat a l’avinguda Ramon d’Olzina, al pas pel pont del
FFCC, mitjançant procediment obert i diversos criteris d’adjudicació subjectes a fórmules
automàtiques, i la despesa màxima de amb un pressupost de 110.293,95 € (sense IVA) i
23.161,73 €, en concepte d’IVA, que fan un total de 133.455,68 € (IVA inclòs), a càrrec de la
partida 2017.13.15300.61901 (A-24022) del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada dels treballs de millora de
l’accessibilitat a l’avinguda Ramon d’Olzina, al pas pel pont del FFCC.
TERCER.- La publicació de la present licitació es farà en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona (BOPT) i en el perfil del contractant, amb una antelació mínima de vint-i-sis
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 142 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Condicionar l’inici de l’execució dels treballs de millora de l’accessibilitat a
l’avinguda Ramon d’Olzina, al pas pel pont del FFCC, a l’obtenció de la preceptiva
autorització d’ADIF.
CINQUÈ.- Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.

4.8
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
REDACCIÓ DE LES MEMÒRIES VALORADES PER A LA RENOVACIÓ DE TRES
POUS DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS MONTSERRAT CABALLÉ, EMILI
VENDRELL, CANTONADA PASSEIG PAU CASALS I PEP VENTURA DE LA PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
dels serveis per la redacció de les memòries valorades per a la renovació de tres pous de
clavegueram als carrers Montserrat Caballé, Emili Vendrell cantonada Passeig Pau
Casals i Pep Ventura de La Pineda, ja que l’estat de degradació dels pous de
clavegueram ha augmentat degut al pas dels anys i de les influències que té el terreny
per a la proximitat del mar.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Servitop,
Topografia, Cartografia i Obra Pública SL per un import de 8.650,00 € (IVA exclòs).
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Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 9 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 5 de juliol de 2017 i 2
d’octubre de 2017.
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.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor de serveis per la redacció de les
memòries valorades per a la renovació de tres pous de clavegueram als carrers
Montserrat Caballé, Emili Vendrell cantonada Passeig Pau Casals i Pep Ventura de La
Pineda.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Servitop, Topografia, Cartografia i Obra Pública SL el
contracte d’obres de serveis per a la redacció de les memòries valorades per a la
renovació de tres pous de clavegueram als carrers Montserrat Caballé, Emili Vendrell
cantonada Passeig Pau Casals i Pep Ventura de La Pineda, per un import de 8.650,00 €,
més 1.816,50 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 10.466,50 €, per
haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC16571 i 2017.13.15300.61901 ADRCC-23526 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
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A) SOL·LICITUD DE LA SRA. V. S. P. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES OBRES DE
REFORMA DE LES OBERTURES DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE EXISTENT AL
CARRER SANT FRANCESC, 36 C BAIXOS DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de la Sra. V. S. P. de llicència municipal per les obres de reforma de les
obertures de la façana de l’habitatge existent al c. Sant Francesc, 36 C baixos de La
Plana, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a V. S. P., la llicència municipal d’obres 725/17 per les obres de
reforma de les obertures de la façana de l’habitatge existent al c. Sant Francesc, 36 C
baixos de La Plana, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
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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.- En el cas que sigui necessari ocupar la via pública durant l’execució de les obres,
s’haurà de sol·licitar de forma prèvia l’autorització de l’ocupació de la via pública.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801382 98 de data 08.09.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

35,90 €

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

35,90 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ UA-PI-3 PER L’OBERTURA D’UNA
RASA PER INSERIR PROTECCIONS MECÀNIQUES I MODIFICAR ALGUNS TRAMS
DE LES LÍNIES DE MITJA I BAIXA TENSIÓ ALS CARRERS MONTSERRAT CABALLÉ I
PAU VIDAL DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Junta de Compensació UA-PI-3 de llicència municipal per realitzar
l’obertura d’una rasa per inserir proteccions mecàniques i modificar alguns trams de les
línies de mitja i baixa tensió als carrers Montserrat Caballé i Pau Vidal de La Pineda, així
com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta formulada per
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la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Junta de Compensació UA-PI-3, la llicència municipal
d’obres 726/17 per l’obertura d’una rasa per inserir proteccions mecàniques i modificar
alguns trams de les línies de mitja i baixa tensió als carrers Montserrat Caballé i Pau Vidal
de La Pineda, 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
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.

C) SOL·LICITUD DE CÀRNIQUES PALAU SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES
OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA NAU SITUADA AL C. MAS DE L’ABAD,
PARCEL·LA 138 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud Càrniques Palau SL de llicència municipal per les obres de reforma
interior de la nau situada al c. Mas de l’Abad, parcel·la 138 de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la
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Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a Càrniques Palau SL, la llicència municipal d’obres 725/17 per les
obres de reforma interior de la nau situada al c. Mas de l’Abad, parcel·la 138 de Vilaseca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
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.
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9.- Segons la llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, l’activitat al estar
ubicada en una nau tipus A i tenir risc d’incendi mig, està sotmesa a intervenció prèvia
administrativa de la Generalitat per verificar les condicions de seguretat en cas d’incendi.
La documentació està pendent d’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments, i en cas de deficiències es comunicaran i s’hauran de subsanar.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801260 97 de data 27.07.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

3.931,43 €
982,86 €

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

4.914,29 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 982,86 € 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.

D) SOL·LICITUD DE BLANTAV SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES OBRES DE
REDISTRIBUCIÓ INTERIOR DELS HABITATGES EXISTENTS A L’EDIFICI SITUAT AL
C. DIANA, 9 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Blantav SL de llicència municipal per les obres de redistribució
interior dels habitatges existents a l’edifici situat al c. Diana, núm. 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 a Blantav SL, la llicència municipal d’obres 718/17 per les obres de
redistribució interior dels habitatges existents a l’edifici situat al c. Diana, núm. 9 de Vilaseca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:

20

1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
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.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució de serveis de forma superficial
per la façana de l’edifici.
10.- 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.

21

11.- 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.
12a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
13a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
14a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801353 82 de data 24.08.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

1.600,00 €
400,00 €

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

2.000,00 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

SOL·LICITUD DE L’EMPRESA MADACSA DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA COM A GARANTIA DE L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D’EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa MADACSA la devolució de la fiança dipositada pel
contracte del servei de conservació i manteniment d’edificis i dependències municipals,
per import de 17.257,39 € .
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SEGON. Notificar l’acord a l’ interessat i a la Intervenció Municipal.

4.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ D’OBRES.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES XARXA DE
CANALITZACIONS PER ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS A L’ENTORN DEL
NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.

Vista l’acta de recepció de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’Acta de recepció de les obres xarxa de canalitzacions per als serveis
de telecomunicacions a l’entorn del nucli urbà de Vila-seca, executades per l’empresa
CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

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

A)PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DE LES
OBRES D’ADEQUACIÓ D’UN TRAM DE CAMÍ AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres d’adequació d’un tram de camí al Parc de la Torre d’en Dolça.
Vista la certificació núm. 3 presentada per l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a les obres d’adequació
d’un tram de camí al Parc de la Torre d’en Dolça, realitzades per OBRES VENT I SOL
2010, SL, amb NIF núm. B55528202, per un import de 9.315,08 € sense IVA i 1.956,17 €
en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 11.271,25 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.17100.61902 (OF23427) del pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa OBRES VENT I SOL 2010,
SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE MILLORES (I
AMPLIACIONS) DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILA-SECA. FASE 01.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses al projecte bàsic i d’execució de millores (i ampliacions)
del Cementiri municipal de Vila-seca. Fase 01.
Vista la certificació núm. 3 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a les obres compreses al
projecte bàsic i d’execució de millores (i ampliacions) del Cementiri municipal de Vilaseca. Fase 01, realitzades per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, amb NIF núm.
B43103639 per un import de 22.257,34 € sense IVA i 4.674,04 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 26.931,38 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.16400.61900 (OF23523) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ,
SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE MILLORES (I
AMPLIACIONS) DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILA-SECA. FASE 01.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses al projecte bàsic i d’execució de millores (i ampliacions)
del Cementiri municipal de Vila-seca. Fase 01.
Vista la certificació núm. 4 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a les obres compreses al
projecte bàsic i d’execució de millores (i ampliacions) del Cementiri municipal de Vilaseca. Fase 01, realitzades per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, amb NIF núm.
B43103639 per un import de 77.628,52 € sense IVA i 16.301,99 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 93.930,51 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.16400.61900 (OF23522) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ,
SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
4.13 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

Vistos els expedients de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
retirar els dos expedients de l’ordre del dia per a un millor estudi.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS SERVEIS DE MANTENIMENT,
ASSISTÈNCIA TÈCNICA I SUPORT DE LA SEU ELECTRÒNICA, PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA I LA WEB DE L’AJUNTAMENT I PATRONATS.
La Junta de Govern Local en data 15-5-2017, va aprovar l’expedient de contractació i el
Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per la contractació dels serveis
d’hostatge, assistència tècnica , manteniment i suport de les seus electròniques, els portals
de transparència i les webs de l’Ajuntament de Vila-seca, el Patronat de Turisme i el
Patronat Municipal de Música (Exp. 299/2017), per procediment obert, en règim de
tramitació ordinària. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm.103 de
30-5-2017 i al Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament des de la
mateixa data. Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
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d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules
que regula aquesta contractació.
Atès que amb les dates 20, 26 de juny, 3 i 7 de juliol, es constituí la Mesa de Contractació
i aquesta, després de la recepció i validació de l’informe tècnic emès pel responsable del
procediment en data 6 de juliol, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor
del licitador que ha obtingut la puntuació necessària segons aplicació dels criteris
establerts a la clàusula 12ena.
Vist que en dates 23 i 28 d’agost de 2017 (RE 6297 i 6348) el licitador proposat
adjudicatari ha aportat la documentació requerida per la Junta de Govern Local de data
14 d’agost de 2017.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
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 (TRLCSP), i el plec de
clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Atès que la garantia de la continuïtat de la prestació objecte de la present licitació està
temporalment assegurada fins a nova adjudicació, per aplicació de la clàusula tercera del
contracte administratiu signat amb l’anterior adjudicatari del servei en data 30-6-2015, la
qual disposa que es mantindrà en vigor el contracte pel temps que resulti indispensable
fins que l’Ajuntament resolgui la licitació i adjudiqui el nou contracte.
Vist l’informe de conformitat/disconformitat de la prefectura del servei
Vist l’informe favorable, amb objeccions no suspensives, núm. 12-2017-538* de la
Intervenció General emès amb data 3-10-2017.
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 l’Informe des fiscalització inicial 2017-538.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
allò que estableix l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del TRLCSP, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació aportada per CESC-IT ENGINYERIA DEL
SOFTWARE, SLU., amb NIF B-65.399.735 justificativa de trobar-se al corrent de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’haver constituït la garantia
definitiva mitjançant carta de pagament de data 26-8-2017 amb número operació 21143
(tipus operació OIF-IF) i altra documentació de la clàusula 14.6 del plec de clàusules
administratives i d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
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SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a CESC-IT ENGINYERIA DEL
SOFTWARE, SLU amb NIF B-35.399.135 la contractació dels serveis d’hostatge,
assistència tècnica, manteniment i suport de les seus electròniques, els portals de
transparència i les webs de l’Ajuntament de Vila-seca, el Patronat de Turisme i el Patronat
Municipal de Música a CESC-IT ENGINYERIA DEL SOFTWARE, SLU amb NIF B65.399.735 per un import d’adjudicació de 70.800,00 Euros, iva exclòs, durant el període
total de dos anys, improrrogables, a comptar des de la signatura del contracte
administratiu (prevista per a l’1-11-2017), i amb les millores ofertes per l’empresa
consistents en l’ampliació horària del servei de suport a usuaris a l’horari de tardes,
dissabtes al matí, ampliació de 1.000 hores dedicades al desenvolupament de noves
funcionalitats o a atendre nous requeriments i avantatge de percentatge d’increment del
12% de la retribució de personal.
Com que els contracte comporta despeses de caràcter plurianual, el seu finançament se
subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal i el dels patronats per a cada
anualitat. Així l’Ajuntament i els patronats s’obliguen a consignar i retenir crèdit en els
pressuposts 2017 a 20198 en quantitat suficient d'acord amb el que estableix l'article 174 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de
març, segons Informe Intervenció D 201700023926 de 3-10-2017.
Essent d’aplicació les despeses corresponents conforme el següent desglossament:
ANYS DESPESA
2017
2018
2019

5.900,00 S/I
35.400,00
S/I
29.500,00
S/I

PARTIDA

AJUNTAMENT
73,53%
15.49100.22706 4.338,27 €
32600-22799
26.029,62 €

P. MÚSICA
20,59%
1.214,81 €
7.288,86 €

P. TURISME
5,88%
346,92 €
2.081,52 €

43200-22706

6.074,05 €

1.734,60 €

21.691,35 €

TERCER. Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant i
notificar-ho als licitadors i a l’àrea econòmica.
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província a Tarragona i en el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament, i
notificar-ho als Patronats Municipals de Música i de Turisme.
5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL A PER DIPÒSIT DEL CENTRE LOGÍSTIC
MUNICIPAL, DESTINAT ALS VEHICLES DE SERVEIS GENERALS I DE SEGURETAT
DE L’AJUNTAMENT.
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Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
pel subministrament de gasoil A pel dipòsit del centre logístic municipal, destinat als
vehicles de serveis generals i de seguretat de l’Ajuntament de Vila-seca, mentre durin els
tràmits per a una nova licitació, ja que es fa necessari pel funcionament ordinari que
precisen els vehicles municipals.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Vilalta
Corporación SA per un import de 7.470,00 € i 3.320,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 25 de setembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 6 d’octubre de 2017.
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.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor de subministrament de gasoil A pel
dipòsit del centre logístic municipal, destinat a vehicles de serveis generals i de seguretat
de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Vilalta Corporación SA el contracte d’obres de
subministrament de gasoil A pel dipòsit del centre logístic municipal, destinat a vehicles
de serveis generals, per un import de 7.470,00 €, més 1.568,70 € en concepte del 21%
d’IVA, la qual cosa fa un total de 9.038,70 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
TERCER.- Adjudicar a l’empresa Vilalta Corporación SA el contracte d’obres de
subministrament de gasoil A pel dipòsit del centre logístic municipal, destinat a vehicles
de seguretat, per un import de 3.320,00 €, més 697,20 € en concepte del 21% d’IVA, la
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qual cosa fa un total de 4.017,20 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
QUART.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.15.92000.22103 AD-23930 i
2017.15.13200.22103 AD-23929 del pressupost de l’any 2017.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU
D’ESPAIS DEL DOMINI PÚBLIC DEL MERCAT MUNICIPAL.
La Junta de Govern Local en data 10 d’abril de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació i el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per l’adjudicació
en règim de concessió de demanial de diverses parades del mercat municipal (Exp.
143/2017), per procediment obert, en règim de tramitació ordinària. Així mateix es va
procedir efectuar la convocatòria de licitació.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 87
de 8-5-2017 i al Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament des de la
mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules
que regula aquesta contractació.
Atès que amb les dates 5, 12 de juny, 5 i 7 de juliol de 2017, es constituí la Mesa de
Contractació i aquesta, després de la recepció i validació de l’informe emès en data 26 de
juny, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor dels licitadors que han
obtingut la puntuació necessària segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula
12ena.
Atès que en data 14 d’agost de 2017 la Junta de Govern Local acordà requerir als
licitadors la documentació prèvia a l’adjudicació .
Vist que en les dates següents el licitadors proposats adjudicataris ha aportat la
documentació requerida.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
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.
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Atesa la Diligència d’Intervenció DI-222-17, relativa a la inexistència de deutes locals.
Atès l’informe de la Intervenció General de data 4-10-2017 (FI 2017-545), i el
corresponent informe justificatiu de compliment de data 9-10-17.
A la vista de tot el que antecedeix, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació aportada pels licitadors que s’esmenten als
antecedents de fet justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries,
amb la Seguretat Social, d’haver constituït la garantia definitiva i altra documentació de la
clàusula 14.6 del plec de clàusules administratives i d’acord amb l’article 95 del RDL
3/2011, de 14 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar als licitadors l’adjudicació en règim de
concessió de demanial de diverses parades del mercat municipal per procediment obert per
un termini de quatre anys, prorrogable per un any més per mutu acord de les parts, fins un
total de 5 anys.
TERCER. Excloure al licitador A. P. P. per no haver constituït la garantia provisional dins
del termini.
QUART. Excloure a la licitadora L. E. G. “Fruiteria Ca l’Avi”, la qual optava a les parades
32-33-34, per no haver aportat dins termini cap de la documentació requerida per a
l’adjudicació per la Junta de Govern Local en sessió de data 14-8-18.
CINQUÈ. Requerir als adjudicataris perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixin a formalitzar el
corresponent contracte administratiu, i notificar-ho a la Intervenció municipal i al Negociat
de Patrimoni per tal de què es realitzi la oportuna regularització dels assentaments
comptables i patrimonials.
De conformitat amb el que estableix la Clàusula Tretzena del PCA (Pagament del
preu/cànon d’adjudicació), els adjudicataris hauran de fer efectiu, individualment, l’import
del cànon d’adjudicació prèviament a la signatura del contracte.
SISÈ. Aprovar les liquidacions números 801597, 801598, 801500, 801,601, i 801600,
conforme figuren detallades en la columna tercera del punt Segons, practicades per la
Intervenció municipal.
SETÈ. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
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5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER INSTAL.LAR
PARADES AMBULANTS AL MERCANT DELS ENCANTS DE VILA-SECA.
Vistes les sol·licituds efectuades per diversos interessats, en les quals demanen llicència
municipal per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de Vila-seca, durant
el present any 2017.
Donat que en l’acord de Junta de Govern Local de data 15/05/2017 es va aprovar el Padró
per la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic “Mercat
d’encants de Vila-seca”.
Atès que s’ha comprovat que s’ha efectuat el pagament a BASE – gestió d’ingressos, dels
rebuts corresponents a la taxa per a l’exercici 2017.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
Ordenança fiscal núm. 20. Annex 2 Mercat d’encants a la via pública. BOP de Tarragona –
núm. 233, 09-12-2016.
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 llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de venda no
sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de Vila-seca, a
diversos sol.licitants.

SEGON.- Aquestes llicències queden condicionades als requisits que figuren en
l’expedient.
5.5
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

En data 28/07/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 5833 una comunicació
prèvia per canvi de nom d’inici d’activitat compra i venda de vehicles ubicada l'Av. Alcalde
Pere Molas, 16, local 1 de Vila-seca , presentada per RENT A CAR YUMA, SCP amb NIF
J55643324, Expedient número 639/2017.
Atès que amb la comunicació prèvia per canvi de nom es va adjuntar la documentació
requerida per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
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Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa a
la documentació presentada.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’activitat compra i venda
de vehicles de la qual n’és prestador RENT A CAR YUMA, SCP, ubicada l'Av. Alcalde
Pere Molas, 16, local 1 de Vila-seca . Expedient número 639/2017. Anterior titular E. S. A.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per RENT A CAR YUMA, SCP per a l’exercici
de l’activitat compra i venda de vehicles.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 428,25 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801280), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la comunicació per canvi de nom queda sotmesa al compliment
de les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus
d’activitats.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL
FUNCIONAMENT DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN, CURS 2016-2017.
A l’any 2015 es va signar la renovació de la col·laboració amb un nou conveni entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca per a la realització d’activitats del
Pla d’Educatiu d’Entorn, amb vigència fins al curs 2018-2019.
En data 29 d’agost de 2016 es va aprovar l’addenda al Conveni amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al funcionament del programa Pla
Educatiu d’Entorn per al curs 2016-2017,
El Departament d’Ensenyament proposa la signatura d’una segona addenda al Conveni
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal d’impulsar tallers
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per a les famílies sobre diferents àmbits de l’educació per a la salut en centres de màxima
complexitat dels Plans educatius d’entorn, actuacions emmarcades en el Programa de
Cooperació Territorial de Salut Escolar, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. El
Departament d’Ensenyament proposa aportar 1.500 € per al desenvolupament de tallers
adreçats a les famílies en l’àmbit de la salut per tal d’implicar-les en la gestió i promoció
d’estils de vida saludables.
Aquesta addenda és vigent des de la signatura amb efectes des de l’1 de gener fins al 31 de
desembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de setembre de 2017 i un
cop esmenades les incidències establertes a l’informe de fiscalització de 7 de setembre de
2017.
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 i
Ensenyament, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de tallers per a famílies sobre l’educació per a la salut en
centres de màxima complexitat, que són l’escola Cal·lípolis al nucli de la Pineda i l’escola La
Plana al nucli de la Plana amb la finalitat de promoció i gestió d’estils de vida saludable entre
la població, durant l’any 2017.
SEGON. Aprovar la segona addenda al conveni amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per al funcionament del Pla Educatiu d’Entorn curs 2016-2017.
L’aportació per part del Departament d’Ensenyament pel desenvolupament d’aquests tallers
d’educació per a la salut en els centres de màxima complexitat serà de 1.500 €. En concepte
de bestreta, es tramitarà el 65 % de la quantitat total en el moment de la signatura de
l’addenda i el 35 % de la quantitat total es tramitarà un cop es liquidi correctament l’import
total, i prèvia presentació de certificat del secretari-interventor de la corporació, amb el
vistiplau de l’alcalde. Aprovació de la despesa de1.500 euros s’efectuarà a càrrec de la
partida 2017 14 32000 22606(A 23939) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura d’aquest conveni de
col·laboració i dels documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, a les escoles Cal·lípolis i La Plana, i a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DE LA
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL LES VIMETERES.
Atès que en data 31 de juliol de 2017 s’ha adjudicat a la UTE S. G., M. R. i S. P. la gestió,
en règim de concessió administrativa, del servei de la Llar d’Infants Municipal Les
Vimeteres per un termini de quatre cursos escolars sense possibilitat de pròrroga.
Atès a l’establert en el plec de clàusules administratives i tècniques reguladores de la
concessió, la clàusula 35, la garantia definitiva equival al 5% de l’import de l’adjudicació.
L’import d’adjudicació ha estat de 512.640 € (sense IVA) per la totalitat dels quatre cursos
escolars. Per tant, la garantia definitiva és de 25.632 €.
L’import de la garantia definitiva ha estat dipositat per la UTE S. G., M. R. i S. P., en
efectiu el dia 18 de juliol de 2017 a favor de l’Ajuntament de Vila-seca.
En data 21 d’agost de 2017 la UTE S. G., M. R. i S. P. han aportat l’aval d’acord amb la
carta de pagament núm. operació 20394 OCV-CV per import de 25.632,00 €.
En data 21 d’agost de 2017 S. G., en representació de la UTE S. G., M. R. i S. P.,
presenta una instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vila-seca sol·licitant la
substitució de la fiança dipositada en efectiu per l’aval i, consegüentment, la devolució de
la fiança dipositada en efectiu.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 25 d’agost de 2017.
Un cop esmenada la incidència detectada en la diligència núm. 229-2017 de la
Intervenció General de data 18 de setembre de 2017 i havent realitzat l’Àrea
d’Ensenyament l’informe justificatiu.
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 i Ensenyament, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
1. Aprovació, si escau, de la devolució de la garantia definitiva ingressada en efectiu
per la UTE S. G., M. R. i S. P. de 25.632,00 € atès que en data, 21 d’agost de
2017. La UTE Sonia Garcia, Montse Rovira i Sandra Plaza, NIF U55712558, va
dipositar, novament, la mateixa garantia definitiva mitjançant aval, carta de
pagament núm. operació 20394 OCV-CV per import de 25.632,00 €
2. Notificar aquest acord a la UTE S. G., M. R. i S. P., a la Intervenció Municipal de
Fons i a la Tresoreria Municipal.
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6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ I PAGAMENT D’INCENTIUS A LES
EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ QUE VAN SOL.LICITAR ELS
AJUTS DURANT ELS EXERCICIS 2014 I 2015, MITJANÇANT EL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014-2015 ( PERIODE EXTRAORDINARI).
Vist que en data 23 de desembre de 2016 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
extraordinàries del Programa Impuls a l’Ocupació, que regulen la concessió d’incentius a
les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació, que afecten als
exercicis 2014 i 2015.
Atès que aquestes bases tenen per objecte establir un període extraordinari per atendre
les sol·licituds de concessió i pagament de subvencions a empreses i emprenedors que
van presentar la sol·licitud entre l’1 de gener de 2014 al 30 de setembre de 2015,
corresponents als programes Impuls a l’Ocupació 2014 i 2015, i que no van poder ser
ateses per manca de consignació pressupostària suficient o per presentar-se fora de
termini la sol·licitud de pagament.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 14 de juliol de 2017, on hi figuren les
empreses que han sol·licitat el pagament dels incentius durant aquest període
extraordinari, que afecten als exercicis 2014 i 2015.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses, es
proposa el pagament d’un incentiu total per import de 4.250 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 17 de juliol de 2017.
Vist l’informe de conformitat condicionada núm. 12-2017-447 de la Intervenció General de
data 20 de setembre de 2017, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar la concessió i l’import final de l’incentiu a concedir a cada una de les
empreses que figuren en el quadre inclòs a l’expedient.
SEGON. Aprovar la concessió i la despesa final per import de 4.250 euros i el pagament
individual a cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 i l’operació Núm. relació 20170000706 del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
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6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 2 de juny de 2017, on hi figuren les
empreses que han sol·licitat incentius per a la contractació de treballadors, mitjançant
ofertes de treball presentades davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 2 de juny de 2017,
on es verifiquen les dades de cada una de les empreses, les ofertes presentades i les
dades econòmiques dels incentius sol·licitats, de conformitat amb les bases que regulen
la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
Vist l’informe de amb conformitat condicionada núm. 456/2017 de la Intervenció General
de data 31 d’agost de 2017.
Per tot això, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds d’incentius presentades per les empreses que figuren en
el quadre inclòs a l’expedient, amb el detall de treballadors contractats i l’import de
l’incentiu de forma individualitzada.
SEGON. Aprovar la concessió d’incentius per import total de 12.000 euros, que es farà
efectiu una vegada les empreses hagin justificat la subvenció amb la documentació que
es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida
14.24100.47000 i operació relació D 20170000654 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA AL MUNICIPI,
MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2017.
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A) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 2 de juny de 2017, on hi figuren les
empreses que han sol·licitat incentius per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi
de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 2 de juny de 2017,
on es verifiquen les dades de cada una de les empreses, les ofertes presentades i les
dades econòmiques dels incentius sol·licitats, de conformitat amb les bases que regulen
la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
Vist l’informe de amb conformitat condicionada núm. 443/2017 de la Intervenció General
de data 7 de setembre de 2017.
Per tot això i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds d’incentius presentades per les empreses que figuren en
el quadre inclòs a l’expedient, amb el detall de l’import de l’incentiu de forma
individualitzada.
SEGON. Aprovar la concessió d’incentius per import total de 14.000 euros, que es farà
efectiu una vegada les empreses hagin justificat la subvenció amb la documentació que
es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida
14.43300.47000 i operació relació D 20170000679 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.

B) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
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Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 28 de juny de 2017, on hi figuren les
empreses que han sol·licitat incentius per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi
de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de cada una de les empreses, les ofertes presentades i les dades econòmiques dels
incentius sol·licitats, de conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests
incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
Vist l’informe de amb conformitat condicionada núm. 432/2017 de la Intervenció General
de data 6 de setembre de 2017 i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds d’incentius presentades per les empreses que figuren en
el quadre inclòs a l’expedient, amb el detall de l’import de l’incentiu de forma
individualitzada.
SEGON. Aprovar la concessió d’incentius per import total de 14.000 euros, que es farà
efectiu una vegada les empreses hagin justificat la subvenció amb la documentació que
es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida
14.43300.47000 i operació RELACIÓ D 20170000669 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
C) Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
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Vista la relació que consta a l’expedient amb data 28 de juliol de 2017, on hi figuren les
empreses que han sol·licitat incentius per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi
de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 28 de juliol de
2017, on es verifiquen les dades de cada una de les empreses, les ofertes presentades i
les dades econòmiques dels incentius sol·licitats, de conformitat amb les bases que
regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de la Intervenció municipal.
Vist l’informe de amb conformitat condicionada núm. 448/2017 de la Intervenció General
de data 30 de setembre de 2017 i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds d’incentius presentades per les empreses que figuren en
el quadre inclòs a l’expedient, amb el detall de l’import de l’incentiu de forma
individualitzada.
SEGON. Aprovar la concessió d’incentius per import total de 12.000 euros, que es farà
efectiu una vegada les empreses hagin justificat la subvenció amb la documentació que
es fa referència a l’article 13 de les bases reguladores, a càrrec de la partida
14.43300.47000 i operació núm relació D 201701000708 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.

6.6
DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER A LA
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ
2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R. P. L. amb data 19 de Juliol de 2017 d’un incentiu
per a la contractació de treballadors, mitjançant ofertes de treball presentades davant la
Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe de l’Agent de Desenvolupament Local de data 19 de Setembre de 2017, on
es verifiquen les dades de l’empresa, i vist que no compleix el requisit establert a l’article
5.1 de les bases reguladores de la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2017, on s’estableix que “les empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament
de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb aquest
Ajuntament” i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Denegar la subvenció sol·licitada pel Sr. R.P.L., per no complir el requisit
establert a l’article 5.1 de les bases reguladores de la concessió d’incentius a les
empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa
Impuls a l’Ocupació 2017, on s’estableix que “les empreses sol·licitants hauran d’estar al
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com
amb aquest Ajuntament”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i al Sr. R.P.L.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DE
L’ANY 2017 DE DIVERSOS SERVEIS QUE PRESTA EL CONSELL COMARCAL DEL
TARRAGONÈS.
Vist l’aprovació pel Ple de data 31 de març de 2017, del Conveni de delegació de
competències i de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragonès
en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, amb una previsió màxima de
despesa anual per import de 219.051,46€.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès on figura la liquidació
corresponent al segon trimestre de l’any 2017 dels diversos serveis socials que presta el
Consell Comarcal del Tarragonès a l’Ajuntament segons Conveni signat dia 1 d’abril de
2017, d’acord amb el seu punt Setè d’Obligacions econòmiques.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-551 de la Intervenció General de data 5 d’octubre
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. Aprovar la liquidació del segon trimestre de l’any 2017 corresponent als
diversos serveis socials que presta el Consell Comarcal de Tarragonès per import de
53.247,98€ a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 O 23981 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent indicat pel Consell Comarcal en el seu escrit.
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès.
QUART. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, per al seu
coneixement i efectes.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.
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A) Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
Vist que la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017 va adoptar la concessió
d’ajut per adaptació d’habitatge situat a l’Av. Francesc Macià, 3 03 01 a la Sra. E. R. P.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. E. R. P. acompanyada de la documentació
necessària per procedir al pagament de l’ajut concedit.
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. 12-2017-537 de la Intervenció General de data 2 d’octubre 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. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 800,00 € a
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 O 23612 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat a l’apartat anterior en favor del
Sr. M. R. H.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord
coneixement i efectes.

a la Intervenció Municipal de Fons per al seu

B) Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut per pagament de medicació presentat per la Y. E. O.
Vist l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca, d’acord amb les Bases d’ajuts d’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.
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Vist l’informe núm. 12-2017-539 de la Intervenció General de data 2 d’octubre 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 la Y. E. O., un ajut de 165,11€ per atendre les despeses
corresponents a l’ajut de medicació.
SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 165,11€ que anirà
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 23613 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de L. T. F. de la Farmàcia L. T.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció Municipal de
Fons per al seu coneixement i efectes. .

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT A
FAMÍLIES DEL MUNICIPI CORRESPONENT A L’ANY 2017.
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 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.
9 de Servei de Transport adaptat i assistit, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist allò que disposa l’annex 4 a l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de preus
públics. Tarifes de preus públics per al transport adaptat de persones amb disminució als
centres ocupacionals per a l’any 2017.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2017 pel qual s’aprova el
servei de transport adaptat i assistit a famílies del municipi corresponent a l’any 2017.
Vist que per error de transcripció, queden excloses dos famílies usuàries d’aquest servei.
Vist l’informe de conformitat de l’àrea de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 9
d’agost de 2017.
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Vist l’informe favorable núm. 12-2017-558 de la Intervenció General de data 9 d’octubre
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. Aprovar el servei de transport adaptat i assistit corresponent a l’any 2017, a
famílies per no haver estat incloses en l’aprovació inicial:
SEGON. Es pagament del servei es realitzarà mitjançant liquidacions trimestrals, a
l’espera de la liquidació final que presenti el Consell Comarcal del Tarragonès, i dins del
màxim de la despesa prevista per import de 58.537,38 €, 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, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar socials i polítiques d’igualtat, Fitxa núm. 9. Servei de Transport
adaptat i assistit.
TERCER. Requerir als usuaris relacionats al punt Primer, el pagament de les tarifes
establertes a l’annex 4. de l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de preus públics,
corresponent a 11 mesos, atès que el mes d’agost es considera no lectiu, i que hauran
de fer efectiva a l’Ajuntament , en els terminis que s’indiquen:
TERMINIS
1r termini (abans 31 d’octubre de 2017)
2n termini (abans del 30 de novembre de 2017)

IMPORT
231,00 €
231,00 €

QUART. Notificar aquest acord als interessats.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons
per al seu coneixement i efectes.
7è. ASSUMPTES URGENTS.

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

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

El secretari general,

El president,

Adolf Barceló Barceló

F. Xavier Farriol Roigés
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