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

DATA:
LLOC:
HORARI:

15 de gener de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.15 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 general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
2n. ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

2.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI FISCAL DE TRIBUTS PER A
L’EXERCICI 2018.
Atès que l’article 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, atribueix als municipis les facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i preus públics la titularitat dels
quals els correspon.
Una vegada iniciat l’exercici econòmic de 2018, procedeix establir els terminis de
pagament en via voluntària dels diferents Tributs Municipals, els quals són objecte de
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delegació en favor de la Diputació de Tarragona a través del seu Organisme Autònom
BASE.
El calendari fiscal que es proposa per a 2018 es detalla en la part dispositiva.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 10-01-2018
Vista la Diligència d’Intervenció- Econòmica núm. 2018-008, de data 10-01-2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2018, establint els terminis de
pagament en via voluntària dels padrons dels tributs municipals que es troben delegats a
la Diputació de Tarragona mitjançant el seu Organisme Autònom BASE.
PREVISIÓ
INICI
FINAL
DE DATA
PERIODE
PERIODE
DE
DE
DE
CÀRREC
PAGAMEN PAGAMEN
DOMICILIA
T
T
T

TRIBUT

Impost Vehicles Tracció
Mecànica

29-03-2018 31-05-2018

17-05-2018

Taxa de Conservació Cementiri

27-04-2018 29-06-2018

15-06-2018

Taxa de Guals

27-04-2018 29-06-2018

15-06-2018

27-04-2018 29-06-2018

15-06-2018

31-05-2018 31-07-2018

17-07-2018

Taxa Escombraries Locals
Comercials

Primer
(50%)
Primer

Impost Béns Immobles Urbà
(50%)
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Impost Béns Immobles Rústica

27-04-2018 29-06-2018

15-06-2018

Béns Immobles Característiques
Especials

31-05-2018 31-07-2018

17-07-2018

01-06-2018 31-07-2018

17-07-2018

27-07-2018 28-09-2018

14-092018

29-06-2018 31-08-2018

17-08-2018

27-07-2018 28-09-2018

14-09-2018

27-07-2018 28-09-2018

14-09-2018

31-08-2018 31-10-2018

10-10-2018

31-08-2018 31-10-2018

10-10-2018

Taxa Mercat d’Encants a via
pública

Primer
(50%)

Impost Activitats Econòmiques

Taxa Mercat d’Encants a via
pública

Segon
(50%)

Taxa Escombraries Locals
Comercials

Segon
(50%)

Taxa Escombraries habitatges
Segon
Impost Béns Immobles Urbà
(50%)
Taxa Mercat Municipal

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a BASE – Gestió d’ingressos de la Diputació de
Tarragona, pel seu coneixement i per tal que en faci la corresponent publicació de
l’anunci al BOP.
3r. ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUTS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ADAMO TELECOM IBERIA SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA CATA DE RECONEIXEMENT I REPARACIÓ DEL
C. HORT DE TORRELL, 52 DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de l’empresa Adamo Telecom Iberia SA de llicència municipal per a
realitzar una cata de reconeixement i reparació del c. Hort de Torrell, 52 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 acorda, per unanimitat, el que
segueix:
ÚNIC.- Concedir a Adamo Telecom Iberia SA, la llicència municipal d’obres 31/18 amb
núm. de ref. E/001514-2017 per a realitzar una cata de reconeixement i reparació del c.
Hort de Torrell, 52 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Com a condició preceptiva, l’arqueta a instal·lar serà d’ús compartit amb les diferents
operadores interessades. Així doncs, prèvia l’inici de les obres, s’haurà de presentar tota la
documentació signada per les diferents parts on es justifica dit requeriment.
2a.- 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.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
7a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
8a.- 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.
9a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
10a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
11a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
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B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ADAMO TELECOM IBERIA SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA CATA DE RECONEIXEMENT I REPARACIÓ DEL
C. SANTIAGO RUSIÑOL, 2 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Adamo Telecom Iberia SA de llicència municipal per a
realitzar una cata de reconeixement i reparació del c. Santiago Rusiñol, núm. 2 de Vilaseca, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta
formulada per la regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Concedir a Adamo Telecom Iberia SA, la llicència municipal d’obres 934/17 amb
núm. de ref. E/001514-2017 per a realitzar una cata de reconeixement i reparació del c.
Santiago Rusiñol, 2 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Com a condició preceptiva, l’arqueta a instal·lar serà d’ús compartit amb les diferents
operadores interessades. Així doncs, prèvia l’inici de les obres, s’haurà de presentar tota la
documentació signada per les diferents parts on es justifica dit requeriment.
2a.- 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.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
7a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
8a.- 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.
9a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
10a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
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11a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA OBERTURA D’UNA RASA AL C. ALFREDO
KRUAS DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución SDG SA de llicència municipal per a
realitzar una obertura d’una rasa al c. Alfredo Kraus de La Pineda, així com l’informe
emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta formulada per la regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Concedir a Endesa Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres 935/17
amb núm. de ref. E/001571-2017 per a realitzar una obertura d’una rasa al c. Alfredo
Kraus de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- L’Ajuntament de Vila-seca, durà a terme uns treballs de reparació d’un pou de
clavegueram den la intersecció dels carrers afectats per l’actuació d’ENDESA. Per tant les
actuacions s’hauran de coordinar amb les actuacions que durà a terme l’Ajuntament.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
7a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
8a.- 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.
9a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
10a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
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11a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

D) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI OBSIDIANA
D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA INTERIOR DE L’EDIFICI SITUAT AL C. EMILI
VENDRELL, 4 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Edifici Obsidiana de llicència municipal
per l’arranjament de la façana interior de l’edifici situat al c. Emili Vendrell, 4 de La
Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta
formulada per la regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Edifici Obsidiana, la llicència municipal
d’obres 932/17 per l’arranjament de la reforma interior de la façana de l’edifici situat al c.
Emili Vendrell, 4 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
5a.- S’ha d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
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6a.- 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.
7a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
8a.- 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.
9a.- Tot i que no es preveu ocupació de la via pública pel fet que les obres projectades se
situen a l’interior de la parcel·la, si finalment fos necessari ocupar la via pública, s’haurà
de tramitar l’autorització per l’ocupació de la via pública abans de l’inici de les obres.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
12a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
13a.- 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. 801906 84 de data 22.12.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

243,00 €
121,50 €

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

364,50 €

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.

E) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DIANA, 6 I PL. MIQUEL MARTI
I POL,1 D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA PRINCIPAL I INTERIOR DE L’EDIFICI
SITUAT AL C. DIANA, NÚM. 6 I PL. MIQUEL MARTI I POL, NÚM.1 DE VILA-SECA.

8

Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Diana 6 i Plaça Miquel Marti i Pol,1 de
llicència municipal per l’arranjament de les façanes principals i interior de l’immoble amb
front a tres vies públiques Plaça Miquel Marti i Pol, núms. 1 i 2, c. Eres Altes 5 i c. Diana,
6 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la
proposta formulada per la regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Diana 6 i Plaça Miquel Marti i Pol,1, la
llicència municipal d’obres 921/17 per l’arranjament de la façana principal i interior dels
edificis Diana, 6, Plaça Miquel Marti i Pol, 1, Eres Altes, 5 i Plaça Miquel Marti i Pol, 2 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 sis mesos i acabades en el
termini d’un any 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.
5a.- S’ha d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
6a.- 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.
7a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
8a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
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s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
9a.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de tramitar l’autorització per l’ocupació de la via
pública.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
12a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
13a.- 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. 801884 29 de data 12.12.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

147,93 €

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

147,93 €

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 736,93 € 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.
3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES
COMPRESES A LA MEMORIA VALORADA PER A LA RENOVACIÓ DEL FERM DEL
CARRER MUNTANYALS DE LA PINEDA.
Vista l’acta de recepció de les obres compreses en la memòria valorada per a la
renovació del ferm del c. Muntanyals de La Pineda, realitzades per l’empresa Tecnologia
de Firmes SA, i vista la proposta formulada per la regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres compreses en la memòria valorada del
ferm del c. Muntanyals de La Pineda, realitzades per l’empresa Tecnologia de Firmes SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.
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3.3 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

A) PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS TERRITORIALS A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 543/17.
En data 28 de juny de 2017 s’inicia expedient d’ordre d’execució per ordenar a
TARRAGONA PLAZA PATRIMONIAL SA la neteja del solar de la seva propietat ubicat a
la UA-PI-6, entre els carrers d’Amadeu Vives- Plácido Domingo i Luis Mariano, de la
Pineda.
En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han realitzat les notificacions en temps i forma.
En data 20 de desembre de 2017 l’inspector municipal informa que s’ha procedit a la
neteja del solar.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar l’arxiu de l’expedient, de conformitat amb
l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i vista
la proposta formulada per la regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 543/17, d’ordre d’execució dictat a TARRAGONA
PLAZA PATRIMONIAL SA, per ordenar la neteja del solar ubicat a l’UA-PI-6, situat entre
els carrers d’Amadeu Vives- Plácido Domingo i Luis Mariano, de la Pineda, per haver
realitzat la neteja ordenada, d’acord amb l’informe emès per l’Inspector Municipal de data
20 de desembre de 2017.
SEGON. Notificar aquest acord a TARRAGONA PLAZA PATRIMONIAL SA.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS TERRITORIALS A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 545/17.
En data 28 de juny de 2017 s’inicia expedient d’ordre d’execució per ordenar al Sr. Josep
M. Solé Tomás la neteja del solar de la seva propietat, ubicat al Polígon l’Alba, parcel.la
F-28, de Vila-seca.
En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han realitzat les notificacions en temps i forma.
En data 11 de desembre de 2017 l’inspector municipal informa que s’ha procedit a la
neteja del solar.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar l’arxiu de l’expedient, de conformitat amb
l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i vista
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la proposta formulada per la regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 545/17, d’ordre d’execució dictat al Sr. JOSEP M.
SOLÉ TOMÁS, per ordenar la neteja de la parcel.la F-28, del Polígon l’Alba, de Vila-seca,
per haver realitzat la neteja d’acord amb l’informe emès per l’Inspector Municipal de data
20 de desembre de 2017.
SEGON. Notificar aquest acord al Sr. JOSEP M. SOLÉ TOMÁS.

4t. ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMAR UN RECURS DE REPOSICIÓ.
Vist l’escrit presentat via e-Tram pel Sr. Oriol Pibernat Vallès el 27-12-17 (RE8947) en
nom i representació de l’empresa In2in Solucions Tecnològiques SL, pel que formula
recurs de reposició contra l’acord de la JGL de data 27-11-17, d’adjudicació a la societat
mercantil Punt Informàtic I Creatiu, SL del subministrament d’una cabina de discos
Storage Area Networking de nova generació i la migració de dades de l’actual a la nova
cabina (Exp. Gov./298/17).
Atès que l’escrit de reposició de l’acte en via administrativa ha estat interposat en el
termini apte que fixa l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP).
Atès que la part reclamant invoca la vulneració normativa següent: - Que l’acord de la
JGL de 27-11-17 és anul·lable atès que vulnera el contingut mínim establert a l’article
151.4 del TRLCSP, essencialment per manca de motivació-, demanant a l’òrgan de
contractació que retrocedeixi l’adjudicació i adjudiqui a In2in la contractació del
subministrament abans citat, per ser el licitador que figura segon en l’ordre de prelació.
Atès l’informe jurídic de data 2-1-2018, emès respecte pel responsable del procediment,
el qual conclou que la reposició del recurrent ha de ser desestimada punt per punt per
quant no altera, ni afecta ni desvirtua el contingut de la resolució impugnada, la qual
esdevé perfectament vàlida, legítima i jurídicament eficaç, i que l’argument emprat de
contrari, no pot reeixir, per manca de fonament, perquè l’acte impugnat s’ajusta
plenament a Dret i, en particular, als límits de l’actuació administrativa, i resulta
perfectament motivat i racional, sense que incorrin en cap mena de causa de nul·litat o
anul·labilitat.
Atès el que al respecte disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Oriol Pibernat Vallès el 2712-17, en nom i representació de l’empresa In2in Solucions Tecnològiques SL, contra
l’acord de la Junta de Govern Local de data 27-11-17, d’adjudicació a la societat Punt
Informàtic i Creatiu, SL del subministrament d’una cabina de discos Storage Area
Networking de nova generació i la migració de dades de l’actual a la nova cabina, d’acord
amb els arguments i motivacions jurídics de linforme de Governació de data 2-1-2018 i
que es donen per reproduïts i, en conseqüència, confirmar i ratificar l’acord impugnat.
SEGON. Donar trasllat d'aquesta resolució a la persona interessada, adjuntant còpia de
l’informe jurídic argumentatiu de la desestimació de data 2-1-18, indicant-li que contra
aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que preveuen els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol (LRJCA), davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació
corresponent.
4.2 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) Vista la sol·licitud efectuada per JUAN MIGUEL CARAVACA RUIZ amb NIF 39862839K
en què demana llicència per a instal·lar una xurreria al Parc de la Riera de Vila-seca, durant
els dies de la Festa Major d’Hivern 2018, vistos els informes emesos al respecte.
Atesa la conformitat de la Prefectura de la Policia Local pel que fa a l’ocupació.
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 la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a JUAN MIGUEL CARAVACA RUIZ amb NIF 39862839K llicència
per a instal·lar una xurreria al Parc de la Riera de Vila-seca, durant els dies de la Festa
Major d’Hivern 2018.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
16/01/2018 i 28/01/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 155,60 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.801940), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
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QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

B) Vista la sol·licitud efectuada per JUAN MIGUEL CARAVACA RUIZ amb NIF 39862839K
en què en què demana llicència per a instal·lar una xurreria davant el pavelló municipal de
Vila-seca, durant els dies de la Festa Major d’Hivern 2018, vistos els informes emesos al
respecte.
Atesa la conformitat de la Prefectura de la Policia Local pel que fa a l’ocupació.
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 la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a JUAN MIGUEL CARAVACA RUIZ amb NIF 39862839K llicència
per a instal·lar una xurreria davant el pavelló municipal de Vila-seca, durant els dies de la
Festa Major d’Hivern 2018.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
16/01/2018 i 28/01/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 77,80 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801941), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
C) En data 03/02/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 716 una declaració
responsable per canvi de nom d’inici d’activitat de carnisseria ubicada a l’av. de la Verge
de Montserrat, 26, presentada per RAQUEL GIL SANCHEZ amb NIF 039859211G,
Expedient número 72/2017. Anterior titular NIEVES GOMEZ NAVARRO.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa a
la documentació presentada.
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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.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i la proposta del Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la declaració responsable per canvi de nom de l’activitat de de
carnisseria de la qual n’és prestador RAQUEL GIL SANCHEZ, ubicada al av. de la Verge
de Montserrat, 26. Expedient número 72/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per RAQUEL GIL SANCHEZ per a l’exercici de
l’activitat de de carnisseria.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 766863), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
D) En data 31/08/2017 ha tingut entrada al registre general núm 6434 una comunicació
per canvi de nom d’activitat bar musical ubicat al c. de la Sèquia Major, 5 local 4 (Gran
Palas) de la Pineda, presentada per INSAGRA UNO, SL amb NIF B43069889, Expedient
número 692/2017. Anterior titular INICIATIVAS TURISTICAS LOTUS 2009, SL.
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.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i la proposta del Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat bar
musical de la qual n’és titular INSAGRA UNO, SL, ubicat al c. de la Sèquia Major, 5 local
4 (Gran Palas) de la Pineda. Expedient número 692/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per INSAGRA UNO, SL per a l’exercici de
l’activitat bar musical.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 1.395,00€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801216), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès al local interior és de 45 .

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.
E) En data 16/06/2017 ha tingut entrada al registre general núm 4799 una comunicació
per canvi de nom d’activitat de bar ubicat c/ de la Riera, 82, local 2 de Vila-seca,
presentada pel Sr. XIONGGUANG YAN amb NIF X2060458A, Expedient número
495/2017. Anterior titular XIAOJIN JIANG.
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.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i la proposta del Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar de la qual n’és titular el Sr. XIONGGUANG YAN, ubicat c/ de la Riera, 82, local 2 de
Vila-seca. Expedient número 495/2017. Anterior titular XIAOJIN JIANG
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada pel Sr.XIONGGUANG YAN per a l’exercici de
l’activitat de bar.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 1.075, 00 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 772428), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 20 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.
F) En data 18/10/2017 ha tingut entrada al registre general núm 7382 una comunicació
per canvi de nom d’activitat de bar ubicat al c. Amadeu Vives, 35, local 2 de la Pineda,
presentada per la Sra. ANGELA PARRA DURAN amb NIF 039837981A, Expedient
número 585/2017. Anterior titular VICTORIA TABOADA GONZALEZ.
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.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i la proposta del Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar de la qual n’és titular la Sra. ANGELA PARRA DURAN, ubicat al c. Amadeu Vives,
35, local 2 de la Pineda. Expedient número 585/2017.
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per la Sra. ANGELA PARRA DURAN per a
l’exercici de l’activitat de bar.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 855,50 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801618), 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.

G) En data 04-12-2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 8532 una
comunicació prèvia d’inici de l’activitat de taller de fusteria d'alumini i de vidre ubicada al
C/Vilafortuny, s/n, parc.23, nau A-24, Poligon Industrial Alba, presentada per
CRISTALERIA SALOU, S.L. amb NIF B55673966, expedient número 936/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Vist l’informe de conformitat de l’activitat dels serveis tècnics municipals de data 20 de
desembre de 2017.
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.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i la proposta del Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació de l’activitat de taller de fusteria d'alumini i de
vidre de la qual n’és prestador CRISTALERIA SALOU, S.L., ubicada al C/Vilafortuny, s/n,
parc.23, nau A-24, Poligon Industrial Alba. Expedient número 936/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per CRISTALERIA SALOU, S.L. per a l’exercici de l’activitat de
taller de fusteria d'alumini i de vidre.
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TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 856,85, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.801896), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. 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.
H) En data 12/06/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 4574 una
comunicació d’inici de l’activitat de prestació de serveis socials amb residència ubicada al
cr Verge de la Pineda, 5 de Vila-seca, presentada per ACTUA SCCL amb NIF
F61826053, expedient número 474/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Vist l’informe de conformitat de l’activitat dels serveis tècnics municipals de data 20 de
desembre de 2017.
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.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i la proposta del Regidor de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació de l’exercici de l’activitat de prestació de serveis
socials amb residència de la qual n’és prestador ACTUA SCCL, ubicada al cr Verge de la
Pineda, 5 de Vila-seca. Expedient número 474/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per ACTUA SCCL per a l’exercici de l’activitat de prestació de
serveis socials amb residència.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 305 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.793721 ), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. 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.
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4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLAUSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE CABINES
SANITÀRIES MÒBILS PER A LA PLATJA I MERCADET DE LA PINEDA.
Vist els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del subministrament
en règim de lloguer de cabines sanitàries mòbils per a la platja i el Mercadet de La Pineda a
l’Ajuntament de Vila-seca, establint una durada del contracte de 3 anys prorrogable per 1
any més.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual (anys 2018 a
2020), la seva autorització se subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient que per
a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, a càrrec de les partides:
Platja de La Pineda: 50401.17210.22700 per import de 18.700,00 € (s/IVA) I 3.927,00 €
en concepte d’IVA, que fan un total de 22.627,00 € (IVA inclòs).
Mercadet de La Pineda: 50401.43130.20500 per import de 5.300,00 € (s/IVA) I 1.113,00 €
en concepte d’IVA, que fan un total de 6.413,00 € (IVA inclòs)
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de desembre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció general núm. 12-2017-962 de data 28 de desembre 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 i la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, i una
pluralitat de criteris de valoració per la contractació del subministrament en règim de lloguer
de cabines sanitàries mòbils per a la platja i el Mercadet de La Pineda a l’Ajuntament de
Vila-seca, amb un pressupost anual de 24.000,00 € (IVA exclòs), i 5.040,00 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 29.040,00 € (IVA inclòs), amb una durada de tres anys
prorrogables per 1 any més, atès que el present contracte comporta despeses de caràcter
plurianual (anys 2018 a 2020), la seva autorització se subordina a l’existència de crèdit
adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, a càrrec de
les partides:
Platja de La Pineda: 50401.17210.22700 per import de 18.700,00 € (s/IVA) I 3.927,00 €
en concepte d’IVA, que fan un total de 22.627,00 € (IVA inclòs).
Mercadet de La Pineda: 50401.43130.20500 per import de 5.300,00 € (s/IVA) I 1.113,00 €
en concepte d’IVA, que fan un total de 6.413,00 € (IVA inclòs).
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del subministrament en règim de lloguer de cabines sanitàries mòbils
per a la platja i el Mercadet de La Pineda a l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), amb una antelació mínima de 15
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, amb una pluralitat de criteris de valoració, segons
s’estableix en els articles 290 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
6è. TORN OBERT DE PARAULES.

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

La secretària general acctal,

L’alcalde president,

Montserrat Masdeu Bulto

Josep Poblet i Tous
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