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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 6 de novembre 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ A TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA
D’ANUL·LACIÓ I NOVES LIQUIDACIONS DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES DE L’EXERCICI DE 2017.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. L. J. G. H. (R. E. Núm. 567, de 24/10/2017), on
demana la rectificació dels rebuts de la taxa per recollida d’escombraries corresponents als
immobles situats al ps Pau Casals, 76 03 12 i al ps Pau Casals, 81 05 04 de la Pineda,
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 del Sr. L. J. G. H. és incorrecte i que es troben pendents de
pagament a BASE- Gestió d’ingressos.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 3-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-646 de la Intervenció General de data 3-112017.
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 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 els rebuts de la taxa per recollida
d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2017, de l’habitatge situat al ps Pau Casals, 76
03 12 i al ps Pau Casals, 81 05 04 de la Pineda amb número FIX 91013916 i 91014210,
respectivament, a nom de L. J. G. H., degut a que el NIF és erroni, per un import de 109€
cadascun.
SEGON. Confeccionar les liquidacions de la taxa per la recollida d’escombraries
domiciliàries a nom de L. J. G. H. per l’exercici 2017.
Any 2017, ps Pau Casals, 76 03 12 núm. FIX 91013916 ........................109€
Any 2017, ps Pau Casals, 81 05 04 núm. FIX 91014210 ........................109€
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat, BASE-gestió d’ingressos i a la
intervenció municipal de fons.

B) PROPOSTA PER
DATAR ELS REBUTS DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES DE LOCALS COMERCIALS PER BAIXA DE L’ACTIVITAT.
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. P. M. G. (Registre d’entrada núm. 4404, de data
06/06/2017), en la que s’acompanya demanda de desallotjament de l’activitat de bar,
situada a passeig Pau Casals, 114, amb data 16/04/2015.
Atès que el departament de llicències d’activitats, en data 16/06/2015, va donar de baixa
administrativa d’ofici per inactivitat, però no es va donar trasllat a la Intervenció municipal
de fons.
Segons ha comprovat la hisenda municipal, es troben pendents de cobrament a BASEGestió d’ingressos, els rebuts corresponents al 2n termini de 2015 al 1r i 2n termini de
2016, de la taxa per recollida d’escombraries de locals comercials.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 7-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-655 de la Intervenció General de data 7-112017.
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 d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE-Gestió d’ingressos els següents rebuts:
NIF

SUBJECTE PASSIU

CLAU DE COBRAMENT

IMPORT €

47638591-W

P. M. G.

790-2015-02-0671267

658,50€

47638591-W

P. M. G.

790-2016-01-0708519

658,50€

47638591-W

P. M. G.

790-2016-02-0708519

658,50€

TOTAL

1.975,50€

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

C) PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ I DATA DEL REBUT DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES DE L’EXERCICI DE 2017 I CONFECCIONAR
NOVA LIQUIDACIO AMB EL NIF CORRECTE.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. D. G. (R. E. Núm. 7246, de 11/10/2017), on demana
la rectificació del rebut de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble
situat al carrer Onze de Setembre, 13 3r 3a, degut a que el NIF és erroni.
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Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal el rebut de la taxa per recollida
d’escombraries a nom de J. D. G. i es troba pendent de pagament a BASE-Gestió
d’ingressos.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 6-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-653 de la Intervenció General de data 7-112017.
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 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 amb clau de cobrament 43-173-560-2017-01-0773455, amb
núm. fix 98287456, per import de 109€, a nom de J. D. G.
SEGON. Confeccionar una nova liquidació de la taxa per la recollida d’escombraries
domiciliàries a nom de J. D. G. per l’exercici 2017.
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat, BASE-gestió d’ingressos i a la
intervenció municipal de fons.

D) PROPOSTA D’ANUL·LACIO DE LA LIQUIDACIÓ 766594 D’ACORD AMB LA
SENTÈNCIA 171/2017 I APROVACIÓ DE LES NOVES LIQUIDACIONS AMB LA
SUPERFÍCIE CORRECTE.
D’acord amb la Sentència núm. 171/2017, dictada el passat dia 23/08/2017 pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2, de Tarragona, que estima el recurs contenciós
administratiu interposat per CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SLU, i en conseqüència,
anul·la i deixa sense efecte la liquidació impugnada.
Donat que existeix una discordança entre els articles 3 i 5 de l’Annex 7 de l’ordenança
fiscal núm. 20, de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local, ja que disposa una base imposable en funció dels metres lineals d’ocupació i
les tarifes es preveuen a raó de X€/m2, és a dir superfície.
D’acord amb l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals de data 04/02/2015, on
s’informa que la ocupació és de 237 metres lineals del camí municipal Mas d’en Gual,
amb una canonada d’aigua potable per abastament de la planta de formigó, però no es va
tenir en compte el diàmetre d’aquesta canonada.
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Atès que s’ha verificat per la Tresoreria municipal que la liquidació 766594 impugnada, es
troba pendent de pagament a data d’avui.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 03-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-644 de la Intervenció General de data 03-112017.
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 d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar la liquidació núm. 766594, per import de 20.145€, aprovada per la
Junta de Govern Local de 29/12/2016, per l’exercici 2016, a nom de CEMEX ESPAÑA
OPERACIONES SLU.
SEGON.- Aprovar les liquidacions núm. 801705-801706-801707, per import de 1.611,60€
cadascuna, corresponents als exercicis 2015, 2016 i 2017, d’acord amb la superfície
ocupada (18,96m2), a nom de CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SLU.
TERCER.- Rectificar l’ordenança Fiscal a dalt esmentada, en l’article 3 on diu “metres
lineals d’ocupació”, per “superfície d’ocupació”, a efectes 1 de gener de 2018.
QUART.- Notificar el present acord a la Intervenció municipal de fons, i a l’interessat, junt
amb les liquidacions corresponents.
3.2 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.
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Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe 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-201700000838), per import de 135.591,73 €, 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 amb les corresponents certificacions de serveis 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:
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PRIMER. Aprovar la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis
que conté la relació adjunta (referència OF-20170000843), per import de 104.732,03 €,
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.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PELS
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ DE LES OBRES I
SEGURETAT I SALUT PER L’ADEQUACIÓ URBANÍSTICA, RENOVACIÓ DE LA
XARXA DE CLAVEGUERAM I IMPLANTACIÓ DE LA NOVA XARXA DE PLUVIALS AL
C. ONZE DE SETEMBRE.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de redacció del
projecte, direcció de les obres i seguretat i salut per l’adequació urbanística, renovació de
la xarxa de clavegueram i implantació de la nova xarxa de pluvials del c. Onze de
Setembre, de Vila-seca, ja aquest carrer pateix un deteriorament de la seva xarxa
residual on s’ha de realitzar una substitució del col·lector i pous.
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 Esencat Fractal
SL per un import de 11.259,00 € (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 7 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 3 de novembre 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.
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Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor de serveis per la redacció del
projecte, direcció de les obres i seguretat i salut per l’adequació urbanística, renovació de
la xarxa de clavegueram i implantació de la nova xarxa de pluvials del c. Onze de
Setembre, de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Esencat Fractal SL el contracte menor de serveis de
redacció del projecte, direcció de les obres i seguretat i salut per l’adequació urbanística,
renovació de la xarxa de clavegueram i implantació de la nova xarxa de pluvials del c.
Onze de Setembre, de Vila-seca, per un import de 11.259,00 €, més 2.364,39 € en
concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 13.623,39 €, per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC26719 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 DE SERVEIS
DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA, ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I
SALUT I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA
D’ARBRES DE LA PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de redacció de la
memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i posterior direcció de les obres de
millora de les voreres i arrencada d’arbres als carrers d’Alfredo Kraus i Enrico Caruso de
La Pineda, ja que es troben en molt mal estat.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada pel Sr. C.B. R. per un import de
8.640,00 € (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 7 de novembre de 2017.
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Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 6 de novembre 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 la
memòria valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i posterior direcció de les obres de
millora de les voreres i arrencada d’arbres als carrers d’Alfredo Kraus i Enrico Caruso de
La Pineda.
SEGON.- Adjudicar al Sr. C. B. R. el contracte de serveis de redacció de la memòria
valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i direcció de les obres de millora de les voreres
i arrencada d’arbres als carrers Alfredo Kraus i Enrico Caruso de La Pineda, per un import
de 8.640,00 €, més 1.814,40 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de
10.454,40 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC26729 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DELS COSTOS IMPOSAT EN LA
SENTÈNCIA 578/2017.
El Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Tarragona en Sentència dictada el dia
de setembre de 2017 va aprovar la taxació dels costos practicats en les actuacions
data 14 de juliol de 2017, del recurs ordinari 578/2012, per import de 500 €, que han
ser abonats per la part demandant: l’Ajuntament de Vila-seca i la Comunitat
Propietaris Amadeus del c. Amadeu Vives, núm. 5-7, de la Pineda.

25
de
de
de

Dels esmentats costos, a l’Ajuntament de Vila-seca li correspon abonar al Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona la quantitat de 250,00 €, corresponents
al 50% del total.
Vist l’informe de conformitat de la Prefectura del Servei de data 4 d’octubre de 2017.
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Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General de data 25 d’octubre de 2017, rebut
al Serveis Territorials el 30 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, 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 el pagament de 250,00 € per donar compliment a la Sentència del
Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Tarragona, del recurs ordinari 578/2012, en
concepte de taxació de costos practicada en les actuacions de data 14/07/2017.
SEGON. Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Tarragona i
a la Intervenció Municipal.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D’OBRES.

SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS MALDIVAS I DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER LA INSTAL·LACIÓ DE PILONES AL PERÍMETRE DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. MARCOS REDONDO, NÚM. 22 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Maldivas I de llicència municipal per la
instal·lació de pilones al perímetre de l’edifici situat al c. Marcos Redondo, núm. 22 La
Pineda, per delimitar la zona privada de la zona pública, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Maldivas I, la llicència municipal
d’obres 830/17 per la instal·lació de pilones al perímetre de l’edifici situat al c. Marcos
Redondo, núm. 22 de La Pineda, per delimitar la zona privada de la zona pública, 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. La instal·lació de les pilones haurà d’estar
consensuat amb els serveis tècnics municipals. 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.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.
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4.5 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 664/2017.
En data 14 d’agost de 2017, per resolució de l’Alcaldia, s’incoa expedient d’ordre
d’execució al Sr. E. P. C. per ordenar la neteja de la parcel.la situada al Polígon 44,
Parcel.la 29, de Vila-seca.
En la tramitació de l’expedient s’han tramitat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han practicat les notificacions en temps i forma.
La Inspecció Municipal, en data 7 de novembre de 2017 emet informe comunicant que
per part de la propietat s’han dut a terme les tasques de neteja de la finca.
Atès que correspon a la Junta de Govern Local dictar l’arxiu de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 664/2017 dictat al Sr. E. P. C. per ordenar la
neteja de la finca Polígon 44, Parcel.la 29, per haver donat compliment al requeriment de
neteja.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 516/2017.
En data 21 de juny de 2017, per resolució de l’Alcaldia, s’incoa expedient d’ordre
d’execució a CONSTRUCTORA INTERNACIONAL COSTA DORADA SA, per ordenar la
neteja del solar situat al c. Montserrat Caballé, núm. 15 -19 de la Pineda
En la tramitació de l’expedient s’han tramitat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han practicat les notificacions en temps i forma.
La Inspecció Municipal, en data 8 de novembre de 2017 emet informe comunicant que
per part de la propietat s’han dut a terme les tasques de neteja de la finca.
Atès que correspon a la Junta de Govern Local dictar l’arxiu de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 516/2017 dictat a CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL COSTA DORADA per ordenar la neteja del solar situat al c. Montserrat
Caballé, núm. 15 -19 de la Pineda, per haver donat compliment al requeriment de neteja.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ D’UN AGENT INTERÍ PER
COBRIR UN LLOC DE TREBALL VACANT DEL COS DE LA POLICIA LOCAL.
La Junta de Govern Local de 06-04-2016 va declarar l’existència de necessitats justificades
per constituir una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a
cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs de treball d’agent de la Policia Local de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vila-seca, els quals es consideren
prioritaris per afectar el funcionament d’un servei essencial, i declarats a tal efecte pel Ple
en sessions de 30-10-2014 i 29-07-2016.
En l’esmentat acord es van aprovar les bases reguladores de la creació d’una borsa de
treball per efectuar nomenaments als efectes citats, i obrir la convocatòria pública del
procés selectiu, mitjançant el sistema de prova pràctica amb concurs lliure, amb respecte
dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La publicitat de procediment selectiu es
fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 74 de 19-04-2016, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a la web municipal i a la Seu Electrònica (oferta d’ocupació) a partir del dia
19-04-2016.
Atès que l’Acta de data 27-05-2016 del Tribunal qualificador de les proves selectives del
citat procés determina, en funció de les puntuacions finals obtingudes, l’ordre pel qual es
procedirà a la crida dels candidats que han superat el procés.
Atès que l’art. 19.Dos LPGE 2017, vigent i d’aplicació, (complementat per l’article 3.2 del
RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina
que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al
nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis
públics essencials.
Atès l’informe de la prefectura de la policia local de Vila-seca de 04-10-2017 en què es fa
palesa la necessitat de proveir interinament de forma temporal 1 lloc d’agent de la policia
local, a partir del 16-11-2017, per a cobrir una plaça (ID 81), que quedarà vacant per la
renúncia a la plaça de l’agent que l’ocupava, i amb l’objectiu essencial de no haver de
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reestructurar el quadrant de serveis i amb el risc addicional de no deixar indotats serveis
essencials de seguretat ciutadana i ordre públic.
Atès que el cos de la policia local és un servei públic de caràcter essencial que presta
l’Ajuntament de Vila-seca, amb la finalitat de garantir les funcions institucionals definides
en l’art. 53 de la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat.
Atès que l’aprovació de les bases de selecció i el nomenament de personal interí forma
part de les delegacions efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, i atesa
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar que existeix la necessitat urgent de cobrir els serveis vacants indicats
en l’informe de la Prefectura de la Policia Local de Vila-seca de 04-10-2017, mitjançant la
contractació d’un agent funcionari interí. Contractació que s’ha de considerar prioritària
pel fet que afecta al funcionament d’un servei públic essencial.
SEGON. Aprovar la contractació a partir del 16-11-2017, com a agent interí de la Policia
Local (Grup C2), provinent de la borsa d’interins constituïda el 27-05-16 pel tribunal
qualificador del procés selectiu convocat per la Junta de Govern Local en sessió de 0604-2016 i aprovada en sessió de 13-06-2016, per ser el candidat a qui, segons l’ordre de
la crida, li correspon la seva designació, el senyor següent:
- El Sr. S. V. G. (DNI 48004042Y), per a cobrir la vacant del lloc (ID 81), provocada per la
renúncia a la plaça de l’agent que l’ocupava (Sr. R. N. Á.).
TERCER. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa el
cos de la policia local de Vila-seca per a la prestació dels serveis requerits, fent constar
que, en cap cas, la persona que es contracti passarà a formar part de la plantilla de
personal de l’Ajuntament. El període de contractació serà el necessari mentre duri la
causa que la motiva.
QUART. Autoritzar les despeses pertinents, per un import màxim de 3.347,82 euros

(nòmines i Seguretat Social incloses) amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost vigent de conformitat amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Governació i
Règim Intern, i respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del seu capítol I,
d’acord amb els límits i quanties establerts en l’art. 25 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.
Partida

Concepte

Preu període

Preu paga extra

Total preu període

15-13200-12003

SB

1.090,85 €

52,38 €

1.143,23 €

15-13200-12100

CD

462,11 €

25,67 €

487,78 €

15-13200-12101

CE

677,88 €

37,66 €

715,54 €

15-13200-15000

CP

100,97 €

15-92000-16000

Seg. Social

900,30 €

3.347,82 €
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CINQUÈ. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 16 de novembre de 2017.
SISÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, al Negociat de Personal de l’Ajuntament i
a la Junta de Personal Funcionari, i es procedeixi a la seva publicació al BOPT d’acord
amb l’art. 94 del Decret 214/1990.
SETÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en el
desenvolupament del present acord.
5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMAR UNA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS INTERPOSADA
CONTRA L’AJUNTAMENT.
Mitjançant escrits d’igual contingut presentats per la lletrada Sra. S. H. P. (RE 5574, de
17-7-17), apoderada d’Axa Seguros, SA, i el Sr. D. R.R. (RE 5058, de 26-6-17), es
formula reclamació de responsabilitat patrimonial per danys materials causats al vehicle
del Sr. D. R. (Citroen Xsara Picasso matrícula 9065BDH) el dia 3-5-2017, els quals
imputen al funcionament anormal dels serveis municipals.
Atès que la reclamació del Sr. R. ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació
que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), i conté els elements
indispensables per a iniciar la tramitació.
Atès que la part reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat, amb valoració de la quantia indemnitzatòria.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros, S. A.
Atès que el 21-9-17 (RS 3658, de 20-9-17) es va notificar formalment al Sr. Roigé la
providència de l’instructor de data 18-9-17 d’obertura del període de proves, sense que
havent transcorregut el termini hàbil concedit, la part reclamant hagi aportat l’expedient
altres documents del seu interès ni cap de les proves requerides per l’instructor, ni
proposat altres mitjans de prova per a la justificació determinant de l’existència de la
relació o nexe causal, directa i exclusiva, entre el dany o lesió soferta i el funcionament
del servei públic imputat.
Atès que l’instructor, mitjançant providència de data 16 d’octubre de 2017, va notificar a
les parts interessades, reclamant (RS 3890 de 16-10-17) i empresa concessionària (RE
3892 de 16-10-17), el termini d’audiència. Transcorregut el mateix amb el següent
resultat:
- Amb data 27-10-17, UTE Aquambiente i Acsa, desprès de comparèixer i obtenir
còpia dels informes de l’expedient, formula al·legacions demanant ser exonerada
de tota responsabilitat en la causa de l’accident.
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Amb data 2-11-17, el Sr. R. sense haver comparegut per efectuar l’examen
personal i directe de l’expedient complet ni haver reclamat còpia, formula escrit
d’al·legacions en el sentit de tenir per reproduïdes les manifestacions contingudes
en l’escrit de 27/9/2017, sense proposar a l’òrgan instructor la finalització
convencional del procediment.

Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan de la
insuficient activitat probatòria ja referida, si bé es pot refutar acreditada l’existència d’un
accident, en canvi, no s’acredita la relació causal entre el funcionament normal del servei
i els perjudicis al·legats (elements determinants perquè prosperi la reclamació formulada),
motiu pel qual, en base a la normativa reguladora i criteris jurisprudencials de aplicació, si
escau la seva desestimació.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 3-11-2017, de
criteri desestimatori de l’expedient per manca d’acreditació del nexe causal entre el
funcionament del servei públic i l’accident patit pel vehicle matrícula 9065BDH , quan era
conduit per la Sra. Teresa Maria Ripoll.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del Regidor de serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre, per delegació de
l’Alcaldia mitjançant Decret de 30 de juny de 2015, acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
lletrada Sra. S. H.P. (RE 5574, de 17-7-17), apoderada d’Axa Seguros, SA, i el Sr. D. R.
R. (RE 5058, de 26-6-17), EXP. RP/GOV:722/2017, per no donar-se la relació de
causalitat entre el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és
requisit indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva
tal com estableix l’art. 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, d’acord amb els raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part expositiva del
present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada mitjançant la representació
jurídica designada a l’efecte per al seu coneixement, amb indicació dels recursos que
contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament per mitjà del mediador d’assegurances.

5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMAR EL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’APROVACIÓ
DE LA VALORACIÓ TÈCNICA EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UNA CABINA DE DISCOS SAN DE NOVA GENERACIÓ I LA
MIGRACIÓ DE DADES DE L’ACTUAL A LA NOVA CABINA.
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Vist l’escrit presentat el 30-10-17 (RE 7712) pel Sr. O.P. V., en nom i representació de
l’empresa in2in Solucions Tecnològiques SL, pel que formula recurs d’alçada contra l’acord
de la Mesa de Contractació de data 23-10-17, de validació de l’informe tècnic de valoració
objectiva de les proposicions, redactat pel responsable dels serveis d’Informàtica en data
20/10/2017, en l’expedient de contractació per al subministrament, per procediment obert,
d’una cabina de discos Storage Area Network de nova generació i la migració de dades de
l’actual a la nova cabina (Exp. Gov./298/17),.
Atès que la pretensió del reclamant consisteix en retornar a la Mesa de Contractació la
valoració tècnica del sobre “B” amb la finalitat de realitzar una nova valoració de la seva
proposició en el criteri d’adjudicació “Major nombre d’IOPS del sistema”, amb l’objectiu de
poder utilitzar una eina de càlcul més avançada i així poder oferir un major nombre d’IOPS
del sistema, per sobre dels oferts en la seva oferta de licitació de data 29-9-2017 (RE 7036).
Atès que la informació emesa al respecte pel responsable jurídic del procediment en data 211-2017 conclou que l’al·legació ha de ser desestimada en conjunt per quant els
argumentaris utilitats en interès propi, tot i ser perfectament legítims, estan mancats de
qualsevol rigor i motivació jurídica, i no alteren, ni afecten ni desvirtuen per si mateixos el
contingut de la resolució impugnada, la qual esdevé perfectament vàlida, legítima i
vàlidament jurídica, succintament per la següent motivació: La possibilitat de que la
proposició de l’empresa in2in pugui ser modificada –canviant l’eina de càlcul- després d’haver
estat presentada en sobre tancat, és radicalment contrària amb els principis de no
discriminació, igualtat de tracte i transparència.
Atès, que cap dels arguments emprats de contrari, no pot reeixir, per manca de fonament,
perquè l’acte impugnat s’ajusta plenament a Dret i, en particular, als límits de l’actuació
administrativa, ja que resulta perfectament motivat i racional, sense que incorrin en cap mena
de causa de nul·litat o anul·labilitat.
Atès el que al respecte disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP) i de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar el recurs d’alçada interposat pel Sr. O. P. V., en nom i representació de
l’empresa in2in Solucions Tecnològiques SL, contra l’acord de la Mesa de Contractació de
data 23-10-17, de validació de l’informe tècnic de valoració objectiva de les proposicions en el
procediment GOV/298/17, redactat pel responsable del procediment en data 20/10/2017,
d’acord amb argumentacions i motivacions tècniques i jurídics de la part expositiva del
present informe i, en conseqüència, confirmar i ratificar l’acord impugnat.
SEGON.- Notificar el present acord a la part recorrent per al seu coneixement, adjuntant
còpia de l’informe jurídic argumentatiu, amb indicació dels recursos que contra el mateix
s’hi poden interposar.
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5.4
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.
A) En data 06/07/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 5335 una declaració
responsable per canvi de nom d’inici d’activitat bar, plats cuinats i rostidor de pollastres
ubicada al al c/ Ausias Marc, 6, local 2.1 , presentada per M. D. A., Expedient número
586/2017. Anterior titular E. G. G.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
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 la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la declaració responsable per canvi de nom de l’activitat de bar,
plats cuinats i rostidor de pollastres de la qual n’és prestador M. D. A., ubicada al al c/
Ausias Marc, 6, local 2.1 . Expedient número 586/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per M. D. A. per a l’exercici de l’activitat de bar, plats
cuinats i rostidor de pollastres.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 855,50 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 794147), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
B) En data 18/08/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 6215 una declaració
responsable per canvi de nom d’inici d’activitat de carnisseria i fruiteria ubicada al al c.
Requet de Fèlix, 28, baixos de Vila-seca, presentada per S. A., Expedient número
684/2017. Anterior titular M. O. L.
Atès que amb la declaració responsable 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 la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la declaració responsable per canvi de nom de l’activitat de de
carnisseria i fruiteria de la qual n’és prestador S. A., ubicada al al c. Requet de Fèlix, 28,
baixos de Vila-seca. Expedient número 684/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per S. A. per a l’exercici de l’activitat de de carnisseria i
fruiteria.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 417,00 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 794179), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
C) En data 13/10/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 7270 una declaració
responsable per canvi de nom d’inici d’activitat perruqueria, estètica i ampliació a venda
de cosmètics i regals ubicada al al c. Victòria dels Àngels, 21, local B, presentada per M.
N. S. C., Expedient número 761/2017. Anterior titular TORRENS, SCP.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
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 la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Prendre raó de la declaració responsable per canvi de nom de l’activitat de
perruqueria, estètica i ampliació a venda de cosmètics i regals de la qual n’és prestador
M. N. S. C., ubicada al al c. Victòria dels Àngels, 21, local B. Expedient número 761/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per M. N. S. C. per a l’exercici de l’activitat de
perruqueria, estètica i ampliació a venda de cosmètics i regals.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 509,50 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801425), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
D) En data 27/07/2017 registre núm. 5806 ha tingut entrada al registre general una
declaració de responsable d’inici d’activitat d’una de centre diètetic i herbolari ubicada a la
rb Catalunya, 2 baixos 2 de Vila-seca, presentada per INGRID NATURE SL amb NIF
B55713408, expedient número 634/2017.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
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 la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la declaració de responsable d’inici d’activitat d’una de centre
diètetic i herbolari de la qual n’és titular INGRID NATURE SL, ubicada a la rb Catalunya,
2 baixos 2 de Vila-seca Expedient número 634/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració de responsable efectuada per INGRID NATURE SL per a l’exercici de l’activitat
d’una de centre diètetic i herbolari.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 442,50€ la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801264), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
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QUART. L’efectivitat de la declaració de responsable queda sotmesa al compliment de
les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ
INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

DE

LLICÈNCIES

PER

A) Vista la sol·licitud efectuada per S. W.en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR 81 del qual és titular, situat a
l'av Ramon d'Olzina, 81 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a S.W. llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la via
pública de BAR 81, situat a l'av Ramon d'Olzina, 81 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 408,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801726), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
B) Vista la sol·licitud efectuada per C. M. G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar Cuatro Caminos del qual és
titular, situat a l’ av de Verge de Montserrat, 2 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a C. M. G. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la
via pública de Bar Cuatro Caminos, situat a l’ av de Verge de Montserrat, 2 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 211,20€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801725), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
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QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
C) Vista la sol·licitud efectuada per A. Q. T. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar HISTORIC'S del qual és
titular, situat Plaça de Voltes, 5 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a A. Q. T. llicència per a la instal·lació de 8 taules i 32 cadires a la
via pública de Bar HISTORIC'S, situat Plaça de Voltes, 5 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 422,40 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801737), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

D) Vista la sol·licitud efectuada per M. C.R. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LA GAMBA del qual és
titular, situat al cr. de Josep Anselm Clavé, Galeries mercat, locals 4-5 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a M. C. R. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la
via pública de BAR LA GAMBA, situat al cr. de Josep Anselm Clavé, Galeries mercat, locals
4-5 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 422,40€ que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801727), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
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E) Vista la sol·licitud efectuada per A. V. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat CITY BAR del qual és titular, situat
a l’av Francesc Macià, 2.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a A. V. llicència per a la instal·lació de 5 taules i 20 cadires a la via
pública de CITY BAR, situat a l’av Francesc Macià, 2.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 264,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801733), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

F) Vista la sol·licitud efectuada per G. Y. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar restaurant EL ARTE del qual
és titular, situat a l'av Ramon d'Olzina, 3 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a G. Y. llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la via
pública de Bar restaurant EL ARTE, situat a l'av Ramon d'Olzina, 3 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 408,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801645), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
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G) Vista la sol·licitud efectuada per M. E. R. D. C. en què demana llicència per la instal·lació
de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat LA JIJONENCA del qual és
titular, situat a la pl Miquel Martí i Pol, 2 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a M. E. R. D. C. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires
a la via pública de LA JIJONENCA, situat a la pl Miquel Martí i Pol, 2 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 544,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801722), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
H) Vista la sol·licitud efectuada per EL BOLICHE BAILABLE 2008 SL en què demana
llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat LA
OFICINA del qual és titular, situat A la plaça de l'Església, 10 de Vila-seca, vistos els
informes emesos al respecte.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a EL BOLICHE BAILABLE 2008 SL amb NIF B43954387 llicència
per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la via pública de LA OFICINA, situat A la plaça
de l'Església, 10 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 422,20 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801717), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

I) Vista la sol·licitud efectuada per LOS GALLEGOS, SCP en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LOS
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GALLEGOS del qual és titular, situat al c. de l’Estrella, 18 de Vila-seca, vistos els informes
emesos al respecte.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a LOS GALLEGOS, SCP amb NIF J55588438 llicència per a la
instal·lació de 5 taules i 20 cadires a la via pública de BAR LOS GALLEGOS, situat al c. de
l’Estrella, 18 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 72,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801718), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
J) Vista la sol·licitud efectuada per MANHATTAN SCP en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat MANHATTAN del
qual és titular, situat a l’av. de Ramon d'Olzina, 42 local 4 edf. Estel de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a MANHATTAN SCP amb NIF G43818350 llicència per a la
instal·lació de 2 taules i 8 cadires a la via pública de MANHATTAN, situat a l’av. de Ramon
d'Olzina, 42 local 4 edf. Estel de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 272,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801730), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
K) Vista la sol·licitud efectuada per Z.S.en què demana llicència per la instal·lació de taules i
cadires a la via pública de l’establiment anomenat MESON DEL CESAR del qual és titular,
situat a l’av. Ramón d'Olzina, 1 de Vila-seca.
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Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a Z.S. llicència per a la instal·lació de 2 taules i 8 cadires a la via
pública de MESON DEL CESAR, situat a l’av. Ramón d'Olzina, 1 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 408,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801750), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
L) Vista la sol·licitud efectuada per A. G. G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR PACO (RINCÓN DE
ÓSCAR) del qual és titular, situat al c. Tenor Josep Foraste, 7 local 2 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i la proposta del Regidor de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a A. G. G. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la
via pública de RINCÓN DE ÓSCAR, situat al c. Tenor Josep Foraste, 7 local 2 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 211,20 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801731), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICENCIA PER INSTAL.LAR UNA
PARADA AMBULANT AL MERCAT DELS ENCANTS DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud efectuada per R. F. M., en què demana llicència municipal per a instal·lar
una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2017.
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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 la Pineda”.
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 la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a R.F. M., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de venda
no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda
amb núm. 119, amb una ocupació de 6 metres lineals, destinada a la venda de: tèxtil i
basar. Import 601,20€.
SEGON.- Aquesta llicència queda condicionada a les condicions que figuren en
l’expedient.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT EN LA
TRAMITACIÓ URGENT PER A LA PRODUCCIÓ D’UN AUDIOVISUAL 3D AMB
ELEMENTS ACROBÀTICS I LA SEVA PROJECCIÓ DURANT LA NIT DE REIS.
La Junta de Local, en data 2 d’octubre de 2017, va aprovar l’expedient de contractació i el
plec de clàusules administratives i tècniques per al servei de producció d’un audiovisual 3D
amb elements acrobàtics i la seva projecció durant la nit de reis (Exp. 643/2017), per
procediment obert i en règim de tramitació urgent.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 194 de 6
d’octubre de 2017 i al Perfil del Contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament des de
la mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
d’acord amb el que es disposa al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
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Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els plecs de clàusules que regulen
aquesta contractació.
Vist l’informe de fiscalització de data 22 de setembre de 2017, núm. 12-2017-502*,
l’informe complementari de 25 de setembre de 2017 i el trasllat del decret d’alcaldia de 23
d’octubre de 2017.
Atès l’article 52 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques.
Atès que l’expedient de contractació s’ha tramitat anticipadament, segons estableix l’article
110.2 del TRLCSP. Quan el contracte es formalitzi en exercici anterior al de l’inici de
l’execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
suficient en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici següent. Atès que és un contracte
plurianual, l’aprovació de la despesa se subordinarà al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos.
Atès que amb les dates 25 d’octubre, 30 d’octubre, 31 d’octubre, i 2 de novembre de
2017, s’ha constituït la Mesa de Contractació per a la valoració de les ofertes i aquesta,
després de la recepció i validació de l’informes tècnics, en data 2 de novembre de 2017,
ha realitzat la corresponent proposta d’adjudicació a favor del licitador que ha obtingut la
major puntuació segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula desena.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 3 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 252/2017 de la Intervenció General de data 8 de novembre 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.
Per tot això, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Validar la declaració d’urgència i aprovar la classificació efectuada per la Mesa
de Contractació el dia 2 de novembre de 2017 respecte les ofertes presentades i
valorades en aquesta licitació, d’acord amb el plec de clàusules administratives i
tècniques aprovades al seu dia, per a la contractació del servei de producció d’un
audiovisual 3D amb elements acrobàtics i la seva projecció durant la Nit de Reis. D’acord
amb aquesta classificació, la proposta que ha obtingut la major puntuació es l’empresa
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ALCAFILMS, SL que ha presentat una proposta econòmica del servei per import de
29.145,00 euros, sense IVA, per una anualitat, que correspon a la durada del contracte.
Es fa constar expressament que l’execució del servei queda subordinat a l’existència de
crèdit de conformitat amb el pressupost que s’aprovi definitivament per a l’any 2018.
El detall de la classificació final és:
NÚM. CLASSIFICACIÓ
1

LICITADOR
ALCA FILMS, SL

P.FINAL
85’50

SEGON.- Requerir el licitador ALCAFILMS, SL perquè en el termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar del dia següent al de la notificació d’aquest acord, aporti la
documentació establerta en la clàusula 13 del plec, de trobar-se al corrent del pagament
de les obligacions tributaries, amb la Seguretat Social i amb aquest Ajuntament, i també
d’haver constituït la garantia definitiva per import de 1.457,25 euros.
TERCER.- Advertir a l’empresa ALCAFILMS, SL que de no complir aquest requeriment
no procedirà l’adjudicació al seu favor.

QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució al perfil de contractant.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució al licitador i a la Intervenció Municipal

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDAR LES DESPESES CORRESPONENTS A
LES FESTES VEINALS D’ESTIU 2017.
Vista l’aprovació de les festes veïnals d’estiu i de la despesa corresponent, per Decret
d’Alcaldia de data 28 de juny de 2017.
Atès que, quan s’han rebut factures previstes amb el càlcul de l’IRPF malament, així com,
algunes altres diferències derivades de millores de prevenció proposades per la tècnica
de seguretat, i d’altres incidències que es desprenen de l’informe obrant a l’expedient, tot
el que va ocasionar una despesa no prevista en el programa d’activitats i despesa
aprovades.
De conformitat amb allò que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que determina
possibilitat que la falta de reconeixement exprés de la despesa, pugui ser validada
mitjançant l’atorgament de la mateixa per part de l’òrgan competent.
Vist allò que disposa la base 18 de les d’execució del pressupost pel que fa a l’aprovació
de la despesa i la convalidació administrativa.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei.
Vist l’informe d’Intervenció de data 3 de novembre 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Validar i ampliar la despesa màxima, que consta detallada a l’informe adjunt,
corresponent a les Festes Veïnals d’estiu de Vila-seca, per un import màxim de 659,22 €,
a càrrec de la partida 92400 22609 A15903 del l pressupost de 2017.
SEGON.- Trametre còpia d’aquest acord a la Intervenció Municipal.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOVES ALTES DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
SOCIAL.

A) Vist l’informe emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, favorable a la
concessió de diferents serveis d’ajuda a domicili, servei que es presta a través del
Consell Comarcal del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
1 de Servei socials bàsics, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupost dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
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Vist que l’article 62 de l’ esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançant de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist l’informe de conformitat emès per l’Àrea de Benestar Social de data 16 d’octubre de
2016.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2017-596*
General de data 23 d’octubre de 2017.

de la Intervenció

Per tot l’exposat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’alta del SAD-Social a la següent usuària:

USUARI/A - SAD SOCIAL
(alta)

T. G. V.

IMPORT AJUNTAMENT
CORRESPONENT NOVEMBREDESEMBRE 2017(34%)

243,10 €

SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca, abonarà la quantitat de 243,10€, degudament
acreditada per la liquidació trimestral que el Consell Comarcal presenti, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 ADC 7048 del vigent pressupost municipal, dintre de la
despesa màxima aprovada, d’acord amb l’Annex 2. Acord econòmic anual, vinculat al
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila.seca, Fitxa núm. 1, de Serveis socials bàsics.
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat i al Consell Comarcal del Tarragonès.
QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.

B) Vist l’informe emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, favorable a la
concessió de diferents serveis d’ajuda a domicili, servei que es presta a través del
Consell Comarcal del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
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programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
1 de Servei socials bàsics, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupost dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’ esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançant de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist l’informe de conformitat emès per l’Àrea de Benestar Social de data 18 d’octubre de
2016.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 12-2017-598*
General de data 23 d’octubre de 2017.

de la Intervenció

Per tot el que s’ha exposat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar
Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l’alta del SAD-Social a la següent usuària:

USUARI/A - SAD SOCIAL
(alta)

C.L. T.

IMPORT AJUNTAMENT
CORRESPONENT NOVEMBREDESEMBRE 2017(34%)

165,75€

SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca, abonarà la quantitat de 165,75€, degudament
acreditada per la liquidació trimestral que el Consell Comarcal presenti, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 ADC 7048 del vigent pressupost municipal, dintre de la
despesa màxima aprovada, d’acord amb l’Annex 2. Acord econòmic anual, vinculat al
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila.seca, Fitxa núm. 1, de Serveis socials bàsics.
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat i al Consell Comarcal del Tarragonès.
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QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.

7è. ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, SITUATS DINS
L’ÀMBIT DEL TERME MUNICIPAL.
En aquest moment s’absenta de la sessió el regidor Sr. Segura.
Vist que mitjançant acord de l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 25 d’agost de
2017, es va aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels
edificis i dependències municipals, situats dins l’àmbit del terme municipal de Vila-seca,
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, en base a una pluralitat de criteris de valoració.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:

Nº
OFERTA

EMPRESES OFERTANTS

PUNTUACIÓ MEM
TÈCNICA
s/45
punts

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA
s/55 punts

TOTAL
PUNTS

3

GRANITOS PEREZ,SL

40

48,24

88,24

1

MULTIANAU,SL

30

50,34

80,34

5

TEMPO FACILITY SERVICES

31

48,70

79,70

2

SERVINET

27

48,39

75,39

Vist que l’oferta de l’empresa SORIGUE, AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA,
SLU (oferta núm. 4), es va identificar com a desproporcionada o anormal, en aplicació
dels criteris de l’article 85.4 RGLCAP, aquest Ajuntament de Vila-seca va efectuar
requeriment per la Mesa de Contractació en data 6 de novembre de 2017, per tal que
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justifiqués la valoració de l’oferta presentada a la licitació i en data 7 de novembre de
2017 va presentar els corresponents documents justificatius i aclariments.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics de data 8 de novembre de 2017,
indicant la conveniència d’excloure de la licitació a l’empresa SORIGUE, AUXILIAR DE
SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU (oferta núm. 4), ja que no té suficientment provada la
viabilitat de la seva oferta, no considerant-se conforme el detall dels preus ofertats.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 8 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 256-17 de la Intervenció General de data 13 de novembre de 2017.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que
justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat dels assistents, el que segueix:
PRIMER.- Excloure de la licitació a l’empresa SORIGUE, AUXILIAR DE SERVICIOS Y
ASISTENCIA, SLU (oferta núm. 4), per considerar-se oferta anormal o desproporcionada, ja
que no queda suficientment provada la viabilitat de la seva oferta, i no es considera conforme el
detall dels preus ofertats.
SEGON.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada per
ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la presentada
per l’empresa GRANITOS PÉREZ, SL amb núm de NIF B43365576 pel preu anual de
807.726,31 € (sense IVA), 169.622,52 € en concepte d’IVA que fan un total de 977.348,83 €
(IVA inclòs), per un termini de 4 anys prorrogable per 1 any més:

Nº
OFERTA

EMPRESES OFERTANTS

PUNTUACIÓ MEM
TÈCNICA
s/45 punts

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA
s/55 punts

TOTAL
PUNTS

3

GRANITOS PEREZ,SL

40

48,24

88,24

1

MULTIANAU,SL

30

50,34

80,34

5

TEMPO FACILITY SERVICES

31

48,70

79,70

2

SERVINET

27

48,39

75,39
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TERCER.- Requerir a l’empresa GRANITOS PÉREZ, SL, perquè en el termini màxim de 10
dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació
acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula
dinovena del plec de clàusules administratives particulars, així com la documentació justificativa
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, i també d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 161.545,26 €, d’acord
amb l’article 95 del TRLCSP.
QUART.- Advertir a l’empresa GRANITOS PÉREZ, SL que de no complir aquest
requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al
licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació.
7.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADQUISICIÓ D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I
MUTIFUNCIÓ,
MITJANÇANT
SUBMINISTRAMENT
EN
LA
MODALITAT
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA.
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Segura.
En sessió de 10-6-2014 la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (en endavant CCDL), va seleccionar a la societat mercantil integrada per les
societats “Ricoh España, SLU” i Sistemas Digitales de Catalunya, SL”, com a
adjudicatària dels lots 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 de l’Acord
marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de
compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya.
En sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 26-5-2015, es va aprovar la primera
pròrroga de l’Acord en qüestió per un període de 12 mesos addicionals, i a cedir l’Acord
en qüestió a l’ACM, acceptant-se l’esmentada cessió per acord del Consell Executiu
d’aqueta última entitat de data 2-6-2015, subrogant-se pel que fa a tots els drets i deures
derivats de la relació contractual, en la posició del CCDL.
En data 21-6-2016 la Central de Contractació de l’ACM va aprovar la segona pròrroga de
l’Acord marc per un període de 2 mesos addicionals, en els mateixos termes i condicions
que es venia executant l’Acord i sense que es produís actualització de preus.
El 19-5-2017 la Central de Contractació de l’ACM acorda la tercera pròrroga de l’Acord
marc, que es va formalitzar amb l’adjudicatària el 26-5-2017, a partir de la qual la UTE
“Ricoh, Sistemas, Unión Temporal de Empresas” es compromet a realitzar el
subministrament objecte de l’Acord marc per un període addicional de dotze mesos més,
en els mateixos termes i condicions que es venia executant l’Acord i sense que es
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produís actualització de preus, ni alteració dels plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques, aprovats per acord de la Comissió Executiva del
CCDL de 28-1-2014.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant acord plenari de data 29-1-2016, es troba
adherit al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL, i així, a l’Acord marc de compra
agregada d’equips d’impressió i multifunció, en la modalitat d’arrendament amb o sense
opció de compra.
Atès que els serveis tècnics municipals entenen necessari, per a la millor prestació dels
serveis generals, adquirir en la modalitat d’arrendament, sense opció de compra, els
equips multifuncio i el corresponent servei de manteniment i el subministrament de
consumibles amb l’empresa Ricoh Sistemas, UTE, en els termes i condicions establertes
en l’Acord Marc aprovat el 10-6-2014 pel CCDL i en els de la tercera pròrroga
formalitzada entre l’ACM i l’adjudicatària el 26-5-2017. I que la vigència del contracte amb
l’empresa adjudicatària de la tercera pròrroga de l’Acord marc, té com a data de
finalització el 6-7-2018.
Atès l’article 198.3 del TRLCSP, pel que fa a la regulació dels acords marc i el seu
desenvolupament quan l’adjudicació s’hagi realitzat a favor d’un únic empresari.
Ateses les Clàusules trenta-sisena, per als lots de compra, i quaranta-tresena, per als lots
d’arrendament amb o sense opció de compra, del Plec de clàusules administratives
particulars que regula el contracte de subministrament d’equips d’impressió i de
multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb
destinació a les entitats locals de Catalunya amb l’empresa UTE Ricoh España SLUSistemas Digitales de Catalunya SL., on s’estableix que les entitats locals destinatàries
de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les clàusules
administratives particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels encàrrecs i
les instruccions que per la seva interpretació doni al contractista adjudicatari
l’Administració.
Atès que el 21-9-2017 (RE 6880) l’empresa Ricoh, Sistemas, UTE ha presentat la
preceptiva acceptació de realitzar l’encàrrec de provisió en els termes, condicions i preus
que consten en la seva oferta, d’acord amb l’ampliació de les característiques, que
completen i detallen la proposta tècnica de les necessitats de l’Ajuntament de Vila-seca,
entitat local destinatària del subministrament .
Atès l’informe jurídic més pel responsable del procediment conforme aquest s’ajusta a la
normativa d’aplicació i al fet que l’acceptació de l’encàrrec de provisió s’ajusta a les
clàusules de l’Acord marc i a les condicions especifiques que ha requerit l’Ajuntament.
Atès que s’han esmenat i tingut en compte oportunament les observacions i objeccions
contingudes en els l’informe d’Intervenció de fiscalització (DI 12-2017-629 i 2017-579).
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
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Vistos els anteriors antecedents i la proposta del regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local, òrgan competent per delegació de l’Alcaldia, segons
Decret de 30-6-2015, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient d’adquisició a l’empresa RICOH, SISTEMAS, UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESAS (CIF U-66332040) de catorze (14) equips d’impressió i
multifunció en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, així com el seu
manteniment, segons les condicions específiques d’execució i preus unitaris de l’encàrrec
que figuren en l’adjudicació de la tercera pròrroga l’Acord marc de data 26-5-2017, amb
l’ampliació de la proposta tècnica de les necessitat de l’Ajuntament de Vila-seca, entitat
local destinatària del subministrament (accessoris), següents:
LOT 18 Moldel renovat
MPC305SP
EQUIP
Unitats
2

Model

Codi

MP C307SP
(Renovació
tecnològica)

417843

Preu Unitari
28,21

Preu per
pàgina .
Total
manteniment
B/N
56,42
0,0075

Preu per
pàgina
manteniment
Color
0,0526

ACCESORIS
Unitats

Model

Codi

2

Módul de FAX
tipus M 28
2
Moble alt Tipus
33
LOT 20 Moldel renovat
MPC2503SP

Preu Unitari

Total

417891

4,07

8,14

977069

2,63

5,26

EQUIP
Unitats

Model

Codi

10

MPC2504 exSP
(Renovació
tecnològica)

418028

Preu Unitari
62,91

Preu per
pàgina
Total
mantenimen
t B/N
629,10
0,0076

Preu per
pàgina
manteniment
Color
0,049

ACCESORIS
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Unitats
10
10

Model

Codi

Cassette 2 x 550
fulls PB3210
Safata sortida
interna 125 fulls
Tipus BN

Preu Unitari

Total

416952

11,97

119,74

417585

2,13

21,30

LOT 22 Moldel renovat
MPC4503SP
EQUIP
Unitats

Model

Codi

2

MPC4504 exSP
(Renovació
tecnològica)

418003

Preu Unitari
98,51

Preu per
pàgina
Total
mantenimen
t B/N
197,02
0,0056

Preu per
pàgina
manteniment
Color
0,0298

ACCESORIS
Unitats
2

2

2

2
2

Model
Cassette Gran
Capacitat 2 *
1000 PB3260
Finisher 1000
fulls Tipus
SR3210
Unitat pont
BU3070
Safata sortida
interna 125 fulls
tipus BN
Módul de Fax
tipus M20

Codi

Preu Unitari

Total

408118

13,06

26,12

417483

19,35

38,7

417587

2,22

4,44

417585

2,13

4,26

417528

12,67

25,34

Total Equips ..................................... 14
Duració del contracte (mesos) ... ..... 48
Quota mensual ........................ 1.135,84 (Iva exclòs)
Termini ............................ Improrrogable
Total lloguer 4 anys............. 54.520.32 € (Iva exclòs)
Total manteniment 4 anys. 135.304,76 € (Iva exclòs)
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SEGON. Aprovar la quantia de 189.825,08 € de pressupost net i de 39.863,27 € d’IVA,
que fan un total de 229.688,35 € amb l’Iva inclòs, en concepte de despesa màxima que
per a aquest Ajuntament pot representar la contractació d’aquest subministrament (Exp.
Gov. 707/17); d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març. Essent l’aplicació pressupostària amb càrrec a la partida 15-20300-92000 del
vigent municipal (núm. Operació 201700026720 ADFUT1). D’acord amb el següent
desglossament per conceptes i anualitats exercicis futurs:
LOT 18

MODEL MPC 305SP

Preu Lloguer Equips
Preu Lloguer Accessoris
Preu pàg. B/N
Preu pàg. Color

28,21 €/M (SI)
6,70 €/M (SI)
0,0075 € (SI)
0,0526 € (SI)

(2 equips)
56,42 €/ (2) *
13,40 €/ (2) *
0,009075 €/M (II)
0,063646 €/M (II)

TOTAL IVA INCLÒS
LOT 20

62,91 €/M (SI)
14,10 €/M (SI)
0,0076 € (SI)
0,0490 € (SI)

(10 equips)
629,10 € (10) *
141,04 € (10) *
0,009196 €/M (II)
0,05929 €/M (II)

TOTAL IVA INCLÒS
LOT 22

98,51 €/M (SI)
49,43 €/M (SI)
0,0056 € (SI)
0,0298 € (SI)

9.134,52 €/any
2.047,92 €/any
3.420.91 €/any
19,921,44 /any

(2 equips)
197,02 € (2) *
98,86 € (2) *
0,006776 €/M (II)
0,036058 €/M (II)

TOTAL IVA INCLÒS
Any 2018:
Any 2019:
Any 2020:
Any 2021:

761,21 € (Iva incl.)
170,66 € (Ica incl.)
372.000 pàg. B/N
336.000 pg. Color

34.524,79 €/any

MODEL MPC 4503SP

Preu Lloguer Equips
Preu Lloguer Accessoris
Preu pàg. B/N
Preu pàg. Color

819,24 €/any
194,53 €/any
272,25 €/any
381,87 €/any

1.667,89 €/any

MODEL MPC 2503SP

Preu Lloguer Equips
Preu Lloguer Accessoris
Preu pàg. B/N
Preu pàg. Color

68,27 € (Iva incl.)
16,21 € (Iva incl.)
30.000 pàg. B/N
6.000 pàg. Color*

47.456,27 € de B.I.+ 9.965,82 Iva. Total
47.456,27 € de B.I.+ 9.965,82 Iva. Total
47.456,27 € de B.I.+ 9.965,82 Iva. Total
47.456,27 € de B.I.+ 9.965,82 Iva. Total

238,39 € (iva incl.)
119,62 € (Iva incl.)
264.000 pàg. B/N
420.000 pg. Color

2.860,68 €/any
1.435,44 €/any
1.788,86 €/any
15.144,36€/any

21.229,34 €/any
57.422,09 € Iva inclòs.
57.422,09 € Iva inclòs.
57.422,09 € Iva inclòs.
57.422,09 € Iva inclòs.

Com que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, el seu finançament se
subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal. Així l’Ajuntament s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els pressuposts 2018 a 2021 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.
TERCER. Notificar el present acord a RICOH, SISTEMAS, UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS, en quan empresa adjudicatària de l’encàrrec de provisió als efectes del seu
coneixement i per tal que realitzi en un termini de 10 dies hàbils la la formalització de
l`esmentat encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document contractual. Així
mateix, s’acorda dispensar la constitució de la garantia definitiva d’acord amb l’article 95.1
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del TRLCSP i Clàusula 22 del Plec administratiu de CCDL (Exp. 2014.02) la qual quedarà
afecta al pagament de les quotes de lloguer i les quotes de manteniment.
QUART. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, a la prefectura de la Policia local, i a
l’ACM, per la seu coneixement i als efectes oportuns.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant l’adjudicació d’aquest encàrrec de provisió.
SISÈ. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.

En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Segura.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI D’EXPEDIENT PER L’ADJUDICACIÓ D’UNA
AUTORITZACIÓ D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
DE VILA-SECA, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ D’UNA FESTA DE CAP D’ANY.
Vist que la nit de Cap d’Any esdevé una nit d’oci i lleure arreu de les societats occidentals
molt arrelada a la nostra demarcació i més concretament entre els joves del nostre
municipi.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de minimitzar els riscos dels desplaçament
dels joves durant la matinada i de fomentar que puguin gaudir al nostre municipi de les
activitats pròpies d’aquesta nit alhora que consolidem els sentiment de pertinença dels
nois i noies de la localitat amb la implicació i participació dels mateixos joves a
l’esdeveniment.
Vist que a l’expedient es justifica la necessitat i la idoneïtat d’adjudicar una autorització
d’us privatiu del domini públic del Pavelló Municipal de Vila-seca amb motiu de la
celebració d’una festa de cap d’any de forma externa ja que l’Ajuntament no disposa de
mitjans propis per poder realitzar aquesta actuació.
Vista la proximitat de la data de celebració de l’esdeveniment i el tipus autorització, pel
termini d’una anualitat, amb possibilitat de pròrroga per a una nova edició, així com el
valor estimat de l’adjudicació per la vigència de tot el termini de l’autorització, es
considera que el procediment més adequat per a la l’adjudicació del servei és l’obert, amb
adjudicació a l’oferta millor puntuada segons diversos criteris d’adjudicació, regulat als
articles 157 a 163 del TRLCSP.
Vist el contingut del plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques que regiran
el procediment obert, amb varis criteris de selecció, vistos els informes que figuren a
l’expedient, vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal i de conformitat amb
allò que disposa el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
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municipal i de règim local de Catalunya i el decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.
Atès que 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 l’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
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei emès en data 20 d’octubre de
2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-661 de la Intervenció General de data 8 de
novembre de 2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar la tramitació d’urgència de l’expedient i aprovar el plec de clàusules
econòmico-administratives i tècniques que regiran l’adjudicació d’una autorització d’us
privatiu del domini públic del Pavelló Municipal de Vila-seca amb motiu de la celebració
d’una festa de Cap d’Any durant l’exercici 2017/2018, amb possibilita de pròrroga d’una
nova edició durant l’any 2018/2019, mitjançant procediment obert amb pluralitat de
criteris.
SEGON.- Aprovar l’inici de l’expedient d’adjudicació i disposar l’obertura de la licitació
per procediment obert amb varis criteris d’adjudicació.
TERCER.- Disposar la publicació de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en el
perfil del contractant a la www.seulectronica.vila-seca.cat
QUART.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguin
necessaris per a la tramitació i execució d’aquest acord.

8è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,
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Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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