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

DATA:
LLOC:
HORARI:

4 de desembre 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
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària acctal.
Sra. Dolors Morales García, interventora acctal.

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 27 DE NOVEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 27 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
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
D’ADJUDICAR
EL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL INFORMÀTIC PER LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per al subministrament de divers material informàtic per proveir serveis innovadors en TIC
a la Biblioteca Municipal de Vila-seca.
Vist que s’han rebut tres propostes per a la realització d’aquesta adquisició, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa a OFFICE
DEPOT S.L (NIF B80441306), per un import de 9.411,29 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal,
així com la proposta formulada per la Regidoria de Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per al subministrament de divers
material informàtic per proveir serveis innovadors en TIC a la Biblioteca Municipal de Vilaseca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa a OFFICE DEPOT S.L (NIF B80441306), el contracte de
subministrament de divers material informàtic per proveir serveis innovadors en TIC a la
Biblioteca Municipal de Vila-seca, per un termini màxim de 1 mes i per un import de
9.411,29 €, més 1976,37 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de
11.387,66 IVA inclòs, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.12.9200.62600-(ADRC27472) del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT D’UN PROGRAMA INFORMÀTIC.
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Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per al subministrament del programa informàtic per a la implantació i posta en marxa de
l’aplicació de Gestió d’Inventari TAO.
Vist que s’han sol·licitat pressupost a l’empresa T-SYSTEMS (CIF A81608077) titular de
l’aplicació SICAP, per raó d’exclusivitat, d’acord amb allò disposat per l’article 170.d) del
TRLCSP, la qual presenta la proposta econòmicament per un import de 11.750,00 €, més
2.467,50 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 14.217,50 IVA inclòs, i
s’ajusta a les necessitats establertes al document de necessitats per la contractació de
l’adquisició del programari pel a la implantació i posta en marxa de l’aplicació de Gestió
d’Inventari TAO.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministres es pot
conceptuar, ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, 138 i D. A. Segona del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o
sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal,
així com la proposta formulada per la Regidoria de Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per al subministrament del
programari per a la implantació i posta en marxa de l’aplicació de Gestió d’Inventari TAO.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa a T-SYSTEMS (CIF A81608077), el contracte per al
subministrament del programari pel a la implantació i posta en marxa de l’aplicació de
Gestió d’Inventari TAO, per un termini màxim de 6 mesos i per un import de 11.750,00 €,
més 2.467,50 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 14.217,50 IVA
inclòs, atès que s’ajusten a les necessitats establertes pel departament d'Intervenció.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.12.9200.64100-(ADRC227480) del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2017.
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A) Vistes les declaracions presentades per IBERDROLA CLIENTES S.A.U.(Registre
d’entrada núm. 7494, de 23-10-2017) on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
bruts corresponents al tercer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-729 de la Intervenció General de data 21-112017.
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 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 liquidació núm. 801798, corresponent a la taxa per utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de
4.329,96€, a nom de IBERDROLA CLIENTES S.A.U, com a empresa subministradora de
serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a IBERDROLA
CLIENTES S.A.U, junt amb la liquidació corresponent.

B) Vistes les declaracions presentades per IBERDROLA COMERCIALIZACION DE
ÚLTIMO RECURSO S.A.U.(Registre d’entrada núm. 7496, de 23-10-2017) on comunica,
d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al tercer trimestre de 2017, per a
realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 21-11-2017.
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Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-735 de la Intervenció General de data 22-112017.
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 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 liquidació núm. 801800, corresponent a la taxa per utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de 12,07€,
a nom de IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U, com a
empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a IBERDROLA
COMERCIALIZACION DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U, junt amb la liquidació corresponent.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe d’Intervenció municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER. Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201700000867), per import de 303.296,89 €, 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:
PRIMER. Aprovar la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis
que conté la relació adjunta (referència OF-20170000872), per import de 151.038,59 €,
així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MEMÒRIES VALORADES.
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A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA RENOVACIÓ
DEL POU DE CLAVEGUERAM I LES SEVES ESCOMESES AL CARRER
MONTSERRAT CABALLE, 16 DE LA PINEDA.
Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada corresponent als
treballs de renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses al carrer Montserrat
Caballé, 16 de la Pineda.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació de la
memòria valorada.
Vistos els informes tècnic i jurídic i l’informe de conformitat de la prefectura del servei de
data 14 de novembre de 2017.
Vista la diligència d’Intervenció DI-263-17 notificada en data 27 de novembre de 2017
indicant que el tràmit consistent en l’aprovació de la memòria valorada no suposa una
repercussió en els pressupostos municipals.
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 l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Aprovar la memòria valorada per a la renovació del pou de clavegueram i les
seves escomeses al carrer Montserrat Caballé, 16 de la Pineda amb un pressupost de
74.676,88 € IVA inclòs.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA RENOVACIÓ
DEL POU DE CLAVEGUERAM I LES SEVES ESCOMESES AL CARRER PEP
VENTURA, 8 DE LA PINEDA

Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada corresponent als
treballs de renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses al carrer Pep
Ventura, 8 de la Pineda.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació de la
memòria valorada.
Vistos els informes tècnic i jurídic i l’informe de conformitat de la prefectura del servei de
data 14 de novembre de 2017.
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Vista la diligència d’Intervenció núm. 262-17 notificada en data 27 de novembre de 2017,
indicant que el tràmit consistent en l’aprovació de la memòria valorada no suposa una
repercussió en els pressupostos municipals.
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 l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Aprovar la memòria valorada per a la renovació del pou de clavegueram i les
seves escomeses al carrer Pep Ventura, 8 de la Pineda amb un pressupost de 80.819,08
€ IVA inclòs.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ
DE JOCS INFANTILS EN DIVERSOS INDRETS DE VILA-SECA

Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada per a la instal·lació de
jocs infantils en diversos indrets de Vila-seca, concretament al Parc de la Riera i al Parc
dels Prats.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació de la
memòria valorada.
Vistos els informes tècnic i jurídic i l’informe de conformitat de la prefectura del servei de
data 9 de novembre de 2017.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 261-17 notificada en data 27 de novembre de 2017,
indicant que el tràmit consistent en l’aprovació de la memòria valorada no suposa una
repercussió en els pressupostos municipals.
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 l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Aprovar la memòria valorada per a la instal·lació de jocs infantils en diversos
indrets de Vila-seca. amb un pressupost de 144.692,80 € IVA inclòs.
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4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
PER AL REFORÇ DE L’ACTUAL NIVELL D’IL.LUMINACIÓ EN DETERMINATS
PASSOS DE VIANANTS DEL MUNICIPI, FASE I.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 5 de juny de 2017, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada
corresponent a les obres per al reforç de l’actual nivell d’il·luminació en determinat passos de
vianants del municipi de Vila-seca. Fase 01.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, d’acord amb el que disposa el
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta
contractació.
Vist que per part de l’empresa BOSIR, SA, s’ha presentat la documentació requerida en el
termini concedit.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de novembre de 2017.
Vist l’informe de núm. 12-2017-747 de la Intervenció General de data 24 de novembre de
2017.
Atès el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa BOSIR, SA, amb NIF núm. A43115971, el contracte de les
obres compreses a la Memòria valorada per al reforç de l’actual nivell d’il.luminació en
determinat passos de vianants del municipi de Vila-seca. Fase 01, d’acord amb la proposta
presentada pel preu de 54.955,00 € (sense IVA), 11.540,55 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 66.495,55 € (IVA inclòs), mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada, amb tramitació ordinària, essent el preu més baix l’únic criteri de valoració i
amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2017.13.15300.61901(D-28256) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les serves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 2.747,75 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
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TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD D’ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER L’OBERTURA D’UNA RASA PER INSTAL·LAR L’ESTESA DE CABLE
AL C. MAS DEL BISBE DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU de llicència municipal
per l’obertura d’una rasa per instal·lar l’estesa de cable al c. Mas del Bisbe de Vila-seca,
així com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, la llicència municipal
d’obres 873/17 per l’obertura d’una rasa per instal·lar l’estesa de cable al c. Mas del Bisbe
de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
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7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. MARIA VIDAL CASES DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A LA RAMBLA CATALUNYA, NÚM. 8 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. M. V. C. de llicència municipal per la instal·lació d’un
ascensor a la Rambla Catalunya, núm. 8 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a la Sra. M. V. C., la llicència municipal d’obres 860/17 per la
instal·lació d’un ascensor a la Rambla Catalunya, núm. 8 de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
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Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix,a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.

9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
11a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un informe
tècnic que acrediti l’execució de les cales efectuades durant l’obra a la zona dels
fonaments i dels resultats de la resistència del sòl que s’obtinguin, signat per un geòleg o
tècnic competent.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801787 75 de data 15.11.17 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

1.035,98 €
258,99 €

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

1.294,97 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

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

C) SOL·LICITUD DEL SR. J. S. V. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA INSTAL·LACIÓ
D’UN ASCENSOR A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, NÚM. 10 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. S. V. de llicència municipal per la instal·lació d’un ascensor a
l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 10 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori,
la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. S. V., la llicència municipal d’obres 875/17 per la instal·lació
d’un ascensor a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 10 de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
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4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix,a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
11a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un informe
tècnic que acrediti l’execució de les cales efectuades durant l’obra a la zona dels
fonaments i dels resultats de la resistència del sòl que s’obtinguin, signat per un geòleg o
tècnic competent.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801803 51 de data 20.11.17 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

1.340,64 €
335,16 €

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

1.675,80 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

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

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

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE L’ELECTRÒNICA DE LES
XARXES PER LES SEUS MUNICIPALS REMOTES DE L’AJUNTAMENT.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar el subministrament, instal.lació i configuració de l’electrònica de les xarxes
per les seus municipals remotes de l’Ajuntament.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa ICOT INFORMÀTICA
COMUNICACIONES TARRAGONA, SA en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm.2 corresponent al subministrament,
instal·lació i configuració de l’electrònica de les xarxes per les seus municipals remotes
de l’Ajuntament, realitzades per ICOT INFORMÀTICA COMUNICACIONES
TARRAGONA, SA amb NIF núm. A43132422, per un import de 1.200,00€ sense IVA i
252,00€ en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 1.452,00€.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15220.63900 (OF28224) del pressupost municipal.

15

TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ICOT INFORMÀTICA
COMUNICACIONES TARRAGONA al departament de Serveis al Territori i a la
Intervenció Municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES-LIQUIDACIÓ DE LES
OBRES DE MILLORA DE LES VORERES C. SALAURIS, BAGÀ, SEGRE I MONTSENY.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada corresponent a la rehabilitació
urbanística i millora de l’accessibilitat de les voreres dels carrers Salauris, Bagà, del
Segre i Montseny.
Vista la certificació LIQUIDACIÓ presentada per l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS
MORA D’EBRE, SA en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’Informe de Fiscalització 12-2017-733* emès pel Departament d’Intervenció en data
de novembre de 2017.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres liquidació corresponent a les obres compreses a
la Memòria valorada corresponent a la rehabilitació urbanística i millora de l’accessibilitat
de les voreres dels carrers Salauris, Bagà, del Segre i Montseny, realitzades per
l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA, amb NIF núm. A43036342 per
un import de 3.674,83 € sense IVA i 771,71 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 4.446,54 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (DOF28231) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS
MORA D’EBRE, SA, al departament de Serveis al Territori i a la Intervenció Municipal.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE LA
REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, REDACCIÓ I SEGUIMENT DEL
PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ
D’EXECUCIÓ D’OBRA, PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT, ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I PROJECTE DE
MUSEÏTZACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS A LA RESTAURACIÓ, PER AL
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DESENVOLUPAMENT CULTURAL, DEL CELLER NOUCENTISTA DE VILA-SECA,
COFINANÇAT PELS FONS FEDER (2 FASES).
D’acord amb la Resolució GAH/1214/2017 de 26 de maig, de la Consellera de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, es va
aprovar l’”Operació de restauració per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista
de Vila-seca” en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, per un import de 4.000.000,00 €, dels quals l’Ajuntament de Vila-seca té el
compromís d’aportar la quantitat de 2.000.000,00 €.
Als efectes de donar compliment a aquesta operació cofinançada pel FEDER, cal
procedir d’inici a la licitació del servei d’assistència tècnica consistent en la redacció del
projecte bàsic i executiu, redacció i seguiment de projecte per a llicència ambiental,
direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, redacció i seguiment del programa de control
de qualitat, redacció de l’estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut en
fase d’execució i Projecte de museïtzació per a les obres de restauració per al
desenvolupament cultural del Celler Noucentista de Vila-seca, per un termini d’execució
de 5 mesos.
Vistos els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del servei
esmentat, amb un pressupost de 433.104,00 € sense IVA, 90.951,84 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 524.055,84 € (IVA inclòs), motiu pel qual s’ha de tramitar mitjançant
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig i Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la
Directiva 2004/18/CE, en tot el que sigui d’aplicació directa.
Vista la diligència-informe de fiscalització inicial 2017-569 notificada en data 19-10-2017,
l’informe de fiscalització 12-2017-351, notificat en data 20-10-2017 els informes de
prefectura de data 25 d’octubre de 2017 i el posterior informe de fiscalització de la
Intervenció núm. 12-2017-712 notificat en data 24 de novembre de 2017 i els posteriors
informes tècnic i de prefectura de data 27 de novembre actual.
Atès que s’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
En virtut de les competències establertes en la normativa contractual i en allò establert en
la Llei reguladora de bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions,
així com 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.

17

Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari,
subjecte a regulació harmonitzada, del servei d’assistència tècnica consistent en la
redacció del projecte bàsic i executiu, redacció i seguiment de projecte per a llicència
ambiental, direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, redacció i seguiment del programa
de control de qualitat, redacció de l’estudi de seguretat i salut, coordinació de seguretat i
salut en fase d’execució i Projecte de museïtzació per a les obres de restauració per al
desenvolupament cultural del Celler Noucentista de Vila-seca, en base als criteris
establerts en el plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques que
regeixen la licitació, i la despesa màxima de 433.104,00 € sense IVA, 90.951,84 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 524.055,84 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2017.13.33601.63200 (A-25058) del pressupost municipal. Aquesta despesa, en el cas
de portar-se a terme en diferents anualitats, quedarà subordinada a l’aprovació del
pressupost anual.
SEGON. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de
regir la contractació del servei esmentat, per un període d’execució de cinc mesos.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i el Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), amb una antelació mínima de 40 dies naturals a
comptar des de la data de la seva remissió a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió
Europea, del dia assenyalat com a últim per a al presentació de les proposicions;
posteriorment, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), on es farà constar la data de remissió de l’anunci al
DOUE.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada segons s’estableix en els
articles 16 i 301 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Aprovar la despesa per import de 9.680,00 € en concepte de remuneració de
les propostes gràfiques presentades pels licitadors classificats en la 2a. Fase de la
licitació, amb càrrec a la partida 15-92000-22706 (A-28235)
SISÈ. Aprovar la despesa per import de 15.000,00 € en concepte de retribució dels
membres del Comitè d’experts que ha de valorar les propostes presentades pels
licitadors, amb càrrec a la partida 15-92000-22706 (A-28234)
SETÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN NÍNXOL DE
PROPIETAT PARTICULAR.
Vist l'escrit presentat per la Sra. M. C. G. oferint la cessió del nínxol núm. 448, de 2a
classe, fila 2a del Cementiri Municipal a l’Ajuntament de Vila-seca, i vist el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la cessió del nínxol núm. 474, de 2ª classe, fila 2ª del Cementiri
Municipal, a nom de la Sra. M. C. G. i traslladar, si cal, les restes a la fossa comuna.
SEGON.- Que per part de la Intervenció Municipal es procedeixi a fer les rectificacions al
padró fiscal corresponent i a datar els rebuts pendents de pagament.
TERCER.- Notificar l’acord a
Intervenció municipal.

la

Sra. M. C. G., al Conserge del Cementiri i a la

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE TARGETES D’ARMES DE
CATEGORIA QUARTA.

A) El 25 de setembre de 2017, la Sra. R. M.F. S. va presentar sol·licitud per a la
concessió de targeta d’armes de categoria 4a, del tipus 4.2. EXP.GOV/800/2017.
Vist l’informe emès pel responsable jurídic de Governació sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. R. M. F. S. A. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.2
següent:
Categoria 4
Tipus 4.2
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Carrabina:
Marca: Gamo
Model: Shadow
Sèrie núm. 04-1C-110333-15
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
B) El 25 de setembre de 2017, el Sr. R. S. A. va presentar sol·licitud per a la concessió
de targeta d’armes de categoria 4a, del tipus 4.2. Exp. GOV/803/2017.
Vist l’informe emès pel responsable jurídic de Governació sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. R. S. A. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.2 següent:
Categoria 4
Tipus 4.2
Carrabina:
Marca: Gamo
Model: Shadow
Sèrie núm. 114034-15
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
C) El 21 d’octubre de 2017, el Sr. A. J. R. G. va presentar sol·licitud per a la concessió de
targeta d’armes de categoria 4a, del tipus 4.2. Exp. GOV/801/2017.

20

Vist l’informe emès pel responsable jurídic de Governació sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. A. J.R. G. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.2 següent:
Categoria 4
Tipus 4.2
Pistola:
Marca: Walther
Model: LP 400
Sèrie núm. KCA1295
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
5.3 DESESTIMACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT CIVIL
SUBSIDIÀRIA INTERPOSADA CONTRA L’AJUNTAMENT.
Amb data 23-10-2017 (RE 7509), el senyor M. M. O., agent de la Policia Local de Vilaseca (ID 75), formula reclamació contra aquest, al que considera responsable civil
subsidiari del pagament d’una indemnització econòmica Ajuntament per import de
14.464,91 euros, fixada pel Jutjat penal núm. 4 de Tarragona, per insolvència de qui va
ser declarat penat.
Atès que s’ha requerit i obtingut el pronunciament jurídic de l’Àrea de Serveis Generals i
Seguretat Pública de l’Ajuntament, del qual es desprèn que els arguments emprats pel
peticionari són infundats.
Atès el que al respecte l’esgotament de la via administrativa disposen els articles 114 de
la LPACAP i 52.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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Vistos els anteriors antecedents, el regidor de Governació proposa a la Junta de Govern
Local, òrgan competent per a resoldre, per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret de 30
de juny de 2015 (lletra x) punt 1r, relatiu al persona laboral no permanent) BOPT 201 de 298-15, 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. Desestimar la reclamació de responsabilitat civil subsidiària formulada pel
senyor M. M. O. en data 23-10-2017 (RE 7509), en base a les argumentacions jurídiques
que consten en l’expedient Gov/880/2017.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part reclamant, juntament amb l’informe que ha
servit de motivació, amb indicació que contra la mateixa, en ser un acte definitiu que ha
esgotat la via administrativa, s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT PREVI DE DOCUMENTACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DE DIVERSES COBERTURES D’ASSEGURANCES PRIVADES DE
L’AJUNTAMENT, ANYS 2018-2019.
La Junta de Govern Local en data 4-9-2017 va aprovar l’expedient de contractació i el
Plecs de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per la contractació de
diverses cobertures d’assegurances privades de l’Ajuntament de Vila-seca durant
l’exercici 2018, prorrogable fins l’any 2019, per procediment obert, en règim de tramitació
ordinària no subjecte a regulació harmonitzada (Exp. GOV/371/2017). Així mateix es va
autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
La difusió pública es va efectuar en anunci en el BOPT núm. núm. 201, de 18-10-17 i en
el Perfil del Contractant de la seu Electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca des de la
mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten certificades en
l’expedient administratiu.
Atès que en sessions de dates 13, 20, 23 i 27 de novembre del 2017, es constituí la Mesa
de Contractació i en aquesta última, després de la recepció i validació de l’informe emès
en data 24-11-2017, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor del licitador
que ha obtingut la major puntuació segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula
15ª del PCA.
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 d’acord amb el
que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i els plecs de clàusules administratiu i
de prescripcions tècniques que regulen aquesta contractació.
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Atesos la Diligència-Informe de Fiscalització Inicial 2017-534, l’Informes de Fiscalització
12-2017-546, i la Diligència Informe Intervenció 270-2017* de 30-11-17.
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 RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, la Clàusula 18a del PCA i vista la proposta de la
Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data 27-11-2017
en aplicació del criteris establerts a la clàusula 15a del procediment per a la contractació
de diverses cobertures d’assegurances privades de l’Ajuntament de Vila-seca durant
l’exercici 2018, prorrogable fins l’any 2019 (Exp. GOV 371/2017), d’acord amb el quadre
resum de les puntuacions totals, ordenades per ordre decreixent:
LOT 1. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL I CIVIL DE L’AJUNTAMENT
TOTAL
Proponent
Valoració Tècnica
Valoració
Econòmica
MAPFRE ESPAÑA
25
60
85
LOT 2. DANYS MATERIALS OCASIONATS AL PATRIMONI MUNICIPAL
Proponent
Valoració Tècnica
Valoració
TOTAL
Econòmica
FIATC MUTUA DE
38
60
98
SEGUROS
REASEGUROS
MAPFRE ESPAÑA

Y

SEGUROS
REASEGUROS

Y

25
53,61
78,61
LOT 3. RESPONSABILITAT ÚS / CIRCULACIÓ VEHICLES A MOTOR
Proponent
Valoració Tècnica
Valoració
TOTAL
Econòmica
FIATC MUTUA DE
0
80
80

LOT 4. VIDA PERSONAL AJUNTAMENT
Proponent
Valoració Tècnica
Valoració
Econòmica
MAPFRE VIDA
20
80
LOT 5. ACCIDENTS PERSONAL AJUNTAMENT
Proponent
Valoració Tècnica
Valoració
Econòmica
FIATC MUTUA DE
0
80
SEGUROS
REASEGUROS

Proponent

TOTAL
100

TOTAL
80

Y

LOT 6. RESPONSABILITAT D’AUTORITATS I PERSONAL
Valoració Tècnica
Valoració
TOTAL
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Sense ofertes

-

Econòmica
-

-

SEGON. Proposar l’adjudicació de la contractació de diverses cobertures d’assegurances
privades de l’Ajuntament de Vila-seca durant l’exercici 2018 als següents licitadors, les
quals ofertes han obtingut la puntuació més alta respectivament en el procediment obert
de licitació portat a l’efecte, -segons aplicació del criteris objectius definits en la clàusula
15ª del PCA-, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de 9-10-2017:
COBERTURA

PROPONENT

Lot 1. Responsabilitat civil i
Patrimonial Ajuntament

MAPFRE ESPAÑA, Soc. Anón.
de Seguros y Reaseguros,
S.A.S
FIATC MUTUA DE SEGUROS
Y
REASEGUROS A Prima Fija
FIATC MUTUA DE SEGUROS
Y
REASEGUROS A Prima Fija
MAPFRE VIDA, Soc. Anón. de
Seguros y Reaseguros S.A.
FIATC MUTUA DE SEGUROS
Y
REASEGUROS A Prima Fija

Lot 2 Danys materials ocasionats
Al Patrimoni Municipal
Lot
3
Responsabilitat
ús/circulació
Vehicles a motor
Lot 4 Assegurança Vida personal
Ajuntament
Lot 5 Assegurança Accidents
personal Ajuntament

PREU
ADJUDIC.
12.000,00€

GARANTIA
DEFINITIVA
600,00 €

20.549,76€

1.027,49 €

10.800,00€

540,00 €

21.284,56€

1.064,23 €

7.668,52€

383,43 €

TERCER. Declarar deserta la licitació que té per objecte la contractació del servei
d’assegurança del Lot número 6 (Responsabilitat d’Autoritats i de Personal al servei de
l’Ajuntament), per no haver-se presentat cap licitador interessat en la seva adjudicació.
QUART. De conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP l’òrgan de contractació haurà de
notificar i requerir a les empreses proposades d’adjudicació, perquè dins dels 10 dies
hàbils següents a rebre la corresponent notificació, aportin individualment a l’Ajuntament
de Vila-seca la documentació justificativa següent:
√ Escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, inscrita en el Reg. Mercantil i el
CIF.
√
Poder atorgat a favor de qui subscrigui la proposició juntament amb una còpia
autèntica del document nacional d’identitat.
√ Declaració de sotmetre's per a la resolució de totes les controvèrsies les incidències
que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte als jutjats del
contenciós administratiu amb jurisdicció a Tarragona, i amb renúncia al fur jurisdiccional
que correspongui al licitador.
√
Acreditació de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb
l'Administració assenyalades a l'article 60 del TRLCSP, la qual es pot realitzar mitjançant
declaració responsable.
√ Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva del 5% per adjudicació
(Punt Segon de l’acord).
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√ Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, i amb la Seguretat Social i
l’Ajuntament de Vila-seca, en la forma prevista als articles 13, 14, 15 i 16 del RGLCAP.
√ Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte, referida a l’exercici actual, o de l’últim rebut de l’IAE completat amb una
declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’esmentat
Impost, llevat que es trobi exempt d’aquest tribut.
√ Justificació de la existència d’una Pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil i
rebut acreditatiu de la seva vigència, que cobreixi el risc de la responsabilitat civil
patronal.
√ Document acreditatiu d’haver abonat l’import de l’anunci de licitació. Per cada lot
proposat d’adjudicació 66,26 euros.
S’eximeix de la presentació de la documentació (IAE, Agència Tributària i Tresoreria) a
l’empresari adjudicatari que acrediti la inscripció en el Registre de licitadors de la
Generalitat de Catalunya sempre que les dades referents al compliment dels indicats
requisits es trobin vigents a la data d’adjudicació.
CINQUÈ. Advertir als licitadors proposats d’adjudicació, 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.
SISÈ. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.

5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
MANTENIMENT EXTRAORDINARI DE CONTENIDORS DE LA VIA PÚBLICA.
Atès que s’ha justificat la necessitat d’iniciar un procediment de contractació per
l’adjudicació del manteniment extraordinari de contenidors a la via pública, ja que s’ha de
recuperar l’aspecte funcional que genera un impacte visual negatiu pels usuaris del servei
i allargar la vida útil dels contenidors.
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 Xarxa Ambiental
SCCL per un import de 17.248,77 € (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 2 de novembre de 2017.

25

Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 16 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 i l’informe de la Intervenció Municipal, i
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del contracte de
manteniment extraordinari de contenidors a la via pública.
SEGON.- Adjudicar a Xarxa Ambiental SCCL amb CIF 65.083.123, el contracte menor de
manteniment extraordinari dels contenidors de la via pública, per un import de 17.248,77
€, més 3.622,24 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 20.871,01 €.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.16210.22700 AD-27186
del pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

5.6
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 18/01/2017 ha tingut entrada al registre general núm 304 una comunicació per
canvi de nom d’activitat bar restaurant ubicat av, Ramon d' Olzina, 3, baixos, presentada
per la Sra. G. Y., Expedient número 38/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
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.
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Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta de la Regidoria de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat bar
restaurant de la qual n’és titular la Sra. G. Y., ubicat av, Ramon d' Olzina, 3, baixos.
Expedient número 38/2017. Anterior titular J. M. G. A.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per la Sra. G. Y. per a l’exercici de l’activitat bar
restaurant.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 766742), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 40 persones.

CINQUÈ. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
B) En data 29/05/2017 ha tingut entrada al registre general núm 4068 una comunicació
per canvi de nom d’activitat de bar restaurant ubicat al c. Marcos Redondo, 4 de la
Pineda, presentada per la Sra. P. M., Expedient número 424/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
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 vista la proposta de la Regidoria de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar restaurant de la qual n’és titular la Sra. P. M., ubicat al c. Marcos Redondo, 4 de la
Pineda. Expedient número 424/2017. Anterior titular VITAKING ESPAÑA, S.L.U.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per la Sra. P. M. per a l’exercici de l’activitat de
bar restaurant.
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TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 772737), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 28 persones.

CINQUÈ. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
C) Vista la sol·licitud efectuada per A. D. G., on demana llicència municipal per instal·lació
temporal d’una parada de venda globus i joguines durant la Festa Major d’hivern 2018 de
Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte i vista la proposta de la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a A. D. G., on demana llicència municipal per instal·lació temporal
d’una parada de venda globus i joguines durant la Festa Major d‘hivern 2018 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 85,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801793), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
D) Vista la sol·licitud efectuada per A. M. M. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR “DEL DUENDE” del qual és
titular, situat al c/ de l'Heura local 8 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta de la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a A. M. M.llicència per a la instal·lació de 5 taules i 20 cadires a la
via pública de BAR “DEL DUENDE”, situat al c/ de l'Heura local 8 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 264,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801794), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
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QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
E) Vista la sol·licitud efectuada per E. M. P. G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar Vicente del qual és titular,
situat al cr de Sant Joan, 13 de la Plana.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta de la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a E. M. P. G. llicència per a la instal·lació de 5 taules i 20 cadires a
la via pública de Bar Vicente, situat al cr de Sant Joan, 13 de la Plana.
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 64,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801805), 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 M. A. G. M. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR BUENOS AIRES del qual és
titular, situat al cr de Mas d'en Gras, 1 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta de la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a M. A. G. M. llicència per a la instal·lació de 5 taules i 20 cadires a
la via pública de BAR BUENOS AIRES, situat al cr de Mas d'en Gras, 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 72,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801814), 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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G) Vista la sol·licitud efectuada per J. C. O. R. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat FLECA & CAFE del qual és titular,
situat al cr de Requet de Félix, 34 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta de la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a J. C. O. R. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a
la via pública de FLECA & CAFE, situat al cr de Requet de Félix, 34 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. 801813), 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.
H) Vista la sol·licitud efectuada per J. F. C. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR RITZ del qual és titular, situat
a l’av Alcalde Pere Molas, 7 local 2 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta de la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a J. F. C. llicència per a la instal·lació de 2 taules i 8 cadires a la via
pública de BAR RITZ, situat a l’av Alcalde Pere Molas, 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 272,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801744), 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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I) Vista la sol·licitud efectuada per SANS ARAGONES SL en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat CAFETERIA SANS
del qual és titular, situat al cr de Verge de la Pineda, 2 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta de la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a SANS ARAGONES SL amb NIF B43438860 llicència per a la
instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la via pública de CAFETERIA SANS, situat al cr de
Verge de la Pineda, 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 316,80€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801806), 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.
J) Vista la sol·licitud efectuada per MARINESCU SCP en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat GETA Y NELY del
qual és titular, situat al c. de la Riera, 86 local 9 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta de la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a MARINESCU SCP amb NIF G43890300 llicència per a la
instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la via pública de GETA Y NELY, situat al c. de la Riera,
86 local 9 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 316,80 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801812), 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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6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ,
EXERCICI 2016.
Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud de pagament presentada pel Sr. A. M. F. amb data 24 d’octubre de
2017, com a empreses i emprenedors que tenen aprovada la concessió d’incentius per
import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor referenciat
ha sol·licitat el pagament del 2on 50% de la subvenció i han presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 25 d’octubre de
2017, on s’ha realitzat una anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per l’empresa i emprenedor, es proposa el pagament del 2on 50% de l’incentiu per un
import de 1.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 segons mesos d’activitat.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 30 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal núm. 12-2017-737 de data 22 de novembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, amb l’abstenció del Sr. Farriol, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa i el pagament al Sr. A.M. F. de l’incentiu del 2on 50% per
import de 1.000 euros corresponents a la justificació dels 6 segons mesos d’activitat, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 i operació 201700027172 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. A. M.
F.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ,
EXERCICI 2017.
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Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 24 d’octubre de 2017, on hi figuren les
empreses que han sol·licitat el pagament dels incentius per a la instal·lació d’una nova
empresa al municipi de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 24 d’octubre de
2017, on es verifiquen les dades de cada una de les empreses, les ofertes presentades i
les dades econòmiques dels incentius sol·licitats, de conformitat amb les bases que
regulen la concessió d’aquests incentius.
Vist l’informe de prefectura amb conformitat de data 24 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal 12-2017-736 de data 22 de novembre de 2017 i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització
Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 100% de l’incentiu final a concedir a cada una de les
empreses i els emprenedors que figuren en el quadre inclòs a l’expedient, corresponents
a la justificació dels 12 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar la despesa de l’incentiu final per import de 6.000 euros i el pagament
individual a cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la
partida 14.43300.47000 i operació relació 201700000885 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i als
emprenedors sol·licitants.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENUNCIA D’INCENTIUS CONCEDITS A LES
EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ 2016.
Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2016.
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Vist les sol·licituds presentades per l’empresa SANS ARAGONES, SL amb NIF
B43438860, que ha renunciat a les subvencions concedides per Junta de Govern local de
data 26 de setembre de 2016 (EXP: 653/2015/68) amb un import de 750 euros i per Junta
de Govern Local de data 28 de novembre de 2016 (EXP:653/2015/109) amb un import de
750 euros, per a la contractació de persones aturades del municipi, mitjançant el
Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que, d’acord amb l’article 12 de les bases, el beneficiari d’un ajut aprovat pot
renunciar a l’ajut concedit, cosa que han comunicat per escrit a l’ajuntament.
Vista la declaració de l’empresa SANS ARAGONES, SL de renúncia a sol·licitar el
pagament de les subvencions, on especifica que els treballadors contractats no han
superat el període mínim de 3 mesos de contracte.
Vist els informes favorables de l’Agent de Desenvolupament Local de data 25 d’octubre
de 2017, on s’ha verificat que les dades anteriors són correctes, de conformitat amb les
bases que regulen la concessió d’aquests incentius.
Vist l’informe de conformitat de prefectura del servei de data 30 d’octubre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-763 de la Intervenció Municipal de data 27 de novembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la renúncia als incentius concedits a l’empresa SANS ARAGONES,
SL, amb un import total de 1.500 euros, pel motiu que els treballadors contractats no han
superat el període mínim de 3 mesos de contracte i deixar sense efecte l’operació AD
relació 201700000900 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
SANS ARAGONES, SL.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RENUNCIA D’INCENTIUS CONCEDITS A LES
EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ 2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.

34

Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. E. E., que ha renunciat a la subvenció concedida
per Junta de Govern local de data 16 d’octubre de 2017, per a la instal·lació d’una nova
empresa al municipi, mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Atès que, d’acord amb l’article 12 de les bases, el beneficiari d’un ajut aprovat pot
renunciar a l’ajut concedit, cosa que han comunicat per escrit a l’ajuntament.
Vista la declaració del Sr. J. E. E. de renúncia a la sol·licitud de concessió i pagament de
la subvenció, on especifica que l’empresa ha causat baixa d’activitat.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 29 de setembre de
2017, on s’ha verificat que les dades anteriors són correctes, de conformitat amb les
bases que regulen la concessió d’aquests incentius.
Vist l’informe de conformitat de prefectura del servei de data 24 d’octubre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-764 de la Intervenció Municipal de data 27 de novembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la renúncia a l’incentiu concedit a l’empresari J. E. E. pel motiu que
l’empresa ha causat baixa d’activitat i deixar sense efecte l’operació D 201700027163 del
vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. J. E.
E.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D’INCENTIUS A
LES EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS QUE INSTAL.LIN UNA NOVA EMPRESA
AL MUNICIPI DURANT L’ANY 2016.
Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 20 de novembre de 2017, on hi figuren
les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la instal·lació d’una nova
empresa al municipi de Vila-seca, mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de justificació i, les empreses referenciades no han
sol·licitat el pagament de la subvenció i no han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 20 de novembre de
2017, on s’ha verificat les dades anteriors i de conformitat amb l’article 13.2 Ajuts als
nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses
al municipi de Vila-seca, de les Bases Reguladores per a la concessió d’incentius a les
empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa
Impuls a l’Ocupació 2016, que estableix que “El beneficiari, podrà sol·licitar el pagament
de l’ajut a l’Ajuntament, dins dels terminis que figuren en les Bases Reguladores.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 20 de novembre de
2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-782 de la Intervenció Municipal de data 29 de novembre de
2017 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Revocació de la subvenció concedida pel motiu que no han sol·licitat el
pagament de la subvenció, i deixar sense efecte les reserves de crèdit que figuren en el
quadre següent inclòs a l’expedient, amb el detall de l’import de l’incentiu de forma
individualitzada amb un total de 10.000 euros.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses referenciades.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS
DE VEINS DEL MUNICIPI, ANY 2017.

A) Vista la relació de justificants econòmics presentats per l’Associació de Veïns Nou
Colomí, corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada
per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 08 de maig de 2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de novembre de 2017.
Atès l’informe d’Intervenció núm. 741 de data 23 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
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municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació de Veïns Nou
Colomí, mitjançant factures per un import de 1.694,43 €, com a justificants de la subvenció
concedida a l’Associació de Veïns Nou Colomí.
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 1.500,- € a
càrrec de la partida 14 92403 48900, O 28240, del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

B) Vista la relació de justificants econòmics presentats per l’Associació de Veïns Miramar
les Illes, corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada
per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 08 de maig de 2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de novembre d 2017.
Vistos els informes d’Intervenció núm. 671 de data 9 de novembre de 2017 i núm. 742 de
data 23 de novembre de 2017, així com l’informe complementaria dels servei de data 13
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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació de Veïns Miramar les
Illes, mitjançant factures per un import de 1.535,03 €, com a justificants de la subvenció
concedida a l’Associació de Veïns Miramar les Illes.
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 1.500,- € a
càrrec de la partida 14 92401 48900, O 28241, del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI, ANY 2017.

A) Vista la relació de justificants presentats per el Club Handbol Vila-seca, amb nif.
G55634208, corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2016/2017,
aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig de
2017.
Vist l’informe de comprovació de la justificació de la documentació aportada amb motiu de
la concessió de subvenció.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de
novembre de 2016.
Atès l’Informe d’Intervenció 12-2017-754* de data 24 de novembre de 2017 i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Handbol Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 4.526,21 €, com a justificants de la subvenció
concedida.
SEGON.- Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de 600,00 € , a
càrrec de la partida 14.34117.48900 (O201700028383) del pressupost municipal de 2017
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

B) Vista la relació de justificants presentats per el Club Petanca La Plana, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’abril de 2017.
Vist l’informe de comprovació de la justificació de la documentació aportada amb motiu de
la concessió de subvenció.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de
novembre de 2016.
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Atès l’Informe d’Intervenció 12-2017-750* de data 24 de novembre de 2017 i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Petanca La Plana,
mitjançant factures, per un import de 2.590,00 €, com a justificants de la subvenció
concedida.
SEGON.- Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de 300,00 € , a
càrrec de la partida 14.34109.48900 (O201700005146) del pressupost municipal de 2017
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

C) Vista la relació de justificants presentats per l’Associació Esportiva Veterans de Futbol
Vila-seca, amb nif. G43419340, corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària
de l’any 2016/2017, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el
dia 8 de maig de 2017.
Vist l’informe de comprovació de la justificació de la documentació aportada amb motiu de
la concessió de subvenció.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de
novembre de 2016.
Atès l’Informe d’Intervenció 12-2017-756* de data 24 de novembre de 2017 i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació Esportiva Veterans
de Futbol Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 2.129,05 €, com a justificants de
la subvenció concedida.
SEGON.- Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de 300,00 € , a
càrrec de la partida 14.34101.48900 (O201700028384) del pressupost municipal de 2017
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

D) Vista la relació de justificants presentats per el Club Hoquei Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’abril de 2017.
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Vist l’informe de comprovació de la justificació de la documentació aportada amb motiu de
la concessió de subvenció.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de
novembre de 2016.
Atès l’Informe d’Intervenció 12-2017-757* de data 24 de novembre de 2017 i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel Club Hoquei Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 61.404,48 €, com a justificants de la subvenció concedida.
SEGON.- Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de 7.200,00 € , a
càrrec de la partida 14.34106.48900 (O201700028394) del pressupost municipal de 2017
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ PER A LA PRODUCCIÓ D’UN
AUDIVISUAL 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.
A l’expedient hi consten els informes de fiscalització núm. 12-2017-502* i l’informe
complementari de 25 de setembre de 2017 i el trasllat del decret de l’alcaldia de 23
d’octubre de 2017.
Durant el termini de presentació de les ofertes, 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.
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.
En data 13 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local acorda aprovar la classificació
efectuada per la Mesa de Contractació. D’acord amb aquesta classificació, la proposta
que ha obtingut major puntuació es la empresa ALCAFILMS, SL i se’ls requereix que
aportin la documentació establerta en la clàusula 13 del plec, d’estar al corrent del
pagament de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb aquest
Ajuntament, i també d’haver constituït la garantia definitiva per import de 1.457.25.- €.
En data 16 de novembre de 2017 amb RE 8132/2017 l’adjudicatari presenta la
documentació requerida i que consta de: la documentació establerta en la clàusula 13 del
plec, d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries, amb la Seguretat
Social i amb aquest Ajuntament, i també d’haver constituït la garantia definitiva per import
de 1.457.25.- €.
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 20 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-731* de la Intervenció General de data 24 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 Cultura,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació aportada per l’empresa ALCAFILMS, SL justificativa
de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
d’haver constituït la garantia definitiva d’acord amb l’article 95 del RDL 3/2011, de 14
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a l’empresa ALCAFILMS, SL amb NIF B66501529. la gestió, en règim de contracte de servei, la realització de la producció d’un

41

audiovisual 3D amb elements acrobàtics i la seva projecció durant la nit de reis amb
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques reguladores de la concessió, per
un termini d’un any 2018 per un import d’adjudicació de 29.145,00 Euros (sense IVA), amb
possibilitat de pròrroga per un any amb import de 29.145,00 Euros (sense IVA) a càrrec de
la partida 40501.33400.22609, (ADFUT 28255). L’import amb IVA inclòs és de 35.265,45.-€.
TERCER. Atès que aquesta despesa s’ha d’imputar a càrrec de l’exercici 2018, queda
subordinada la seva execució, amb condició suspensiva, a l’existència del crèdit adequat i
suficient que s’aprovi definitivament.
QUART. Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província a Tarragona i en el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament.
SISÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari, als licitadors, amb indicació dels
recursos pertinents.

7è. ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA PER UN ANY L’ADJUDICACIÓ DE LA
PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL FUNCIONARI DE NOU
INGRÉS I PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT.
El dia 30-12-2016 es va formalitzar amb SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (NIF A28011864), el contracte administratiu regulador de la contractació
d’una pòlissa d’assegurances per a la prestació d’assistència sanitària al personal
funcionari de nou ingrés i personal laboral de l’Ajuntament de Vila-seca, adjudicat per
acord de la Junta de Govern Local en sessió de 29-12-2016, amb una vigència inicial de
fins el 31-12-2017, i una previsió de d’una única pròrroga anual (Exp. GOV/634/2016).
Atès que per part de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir un any més la referida
adjudicació, amb manteniment de les mateixes condicions administratives i econòmiques
originals, amb ajustament del nombre del nombre de persones titulars i beneficiàries,
conforme a les dades de l’informe jurídic favorable emès per l’Àrea de Serveis Generals
de l’Ajuntament.
Atès que la pròrroga proposada no generarà cap despesa afegida per a l’Ajuntament de
Vila-seca, ja que l’adjudicatari està sotmès a la vigència de l’apartat j) “Revisió de Preus”
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de l’Annex I “Quadre de Característiques del contracte del PCA aprovat en la Junta de
Govern Local de data 3-10-2017.
Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció de l’ajuntament i que l’empresa
adjudicatària han manifestat el seu interès en continuar portant a terme l’esmentada
prestació (RE 7624, de 26-10-2017).
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues està prevista tant en la normativa de contractació pública com en el plec de
clàusules administratives i en el contracte mateix, i s’estableix tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de
sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes.
Vist l’informe de prefectura del servei i documentació annexa, i atès que la incidència
manifestada a la Diligència-Informe de Fiscalització Inicial d’Intervenció (DI 2017-676), i
en l’Informe de Fiscalització 12-2017-765, ha estat complimentada en els termes requerits
segons justificacions de l’Àrea de Governació de dates 20-11-17 i 30-11-17..
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga, pel un període d’un any –comprés entre 1-1-2018 i el 3112-2018, del contracte administratiu que es va formalitzar amb l’empresa SEGURCAIXA
ADESLAS,SA. DE SEGUROS Y REASEGUROS (NIF A28011864), el dia 30-12-2016,
regulador de la contractació d’una pòlissa d’assegurances per a la prestació d’assistència
sanitària al personal funcionari de nou ingrés i personal laboral de l’Ajuntament de Vilaseca (Exp./Gov/633/16), la qual durada inicial era de d’un any, amb manteniment de les
mateixes condicions administratives i econòmiques originals i amb l’ajustament del
nombre del nombre de persones titulars i beneficiàries durant l’any 2018, pel preu total de
59.976,00 euros.
(*) import unitari per persona assegurada (tant titular com beneficiari) de 41,65 Euros
(impostos inclosos), exempts d’Iva.
*Import x 120 persones (nombre estimat) x 12 mesos = 59.976,00 €
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa pressupostària per a l’exercici 2018
15.22100.16008 (Núm. Operació 201700028484 DFUT1).
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 pressupost 2018 en quantitat suficient d'acord amb el que
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, segons Informe de fiscalització inicial 2017-617,de 26-10-
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2017. Sense fer efectiu l’acord d’aprovació de la despesa fins a l’aprovació definitiva del
pressupost corresponent.
TERCER. Notificar-ho a la societat mercantil SEGURCAIXA ADESLAS,SA. DE
SEGUROS Y REASEGUROS (NIF A28011864), i citar-la a concórrer a formalitzar la
pròrroga en document administratiu, i donar-ne trasllat a la Intervenció de Fons de
l’Ajuntament.
QUART. Publicar l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en
el Perfil de Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present 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.

La secretària general acctal,

L’alcalde president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep Poblet i Tous
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