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

DATA:
LLOC:
HORARI:

4 de juny de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.25 hores

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

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 REALITZADA EL DIA 28 DE
MAIG DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 28 de maig de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

2.1 DONAR COMPTE DE LES TARIFES DE PREUS DE L’EXERCICI 2018 DELS
SERVEIS DEL TANATORI MUNICIPAL.
Atès l’acord de Junta de Govern Local de 27-11-2017, on s’aprova la liquidació
corresponent al cànon anual de l’exercici 2017, a nom de MEMORA SERVEIS
FUNERARIS DEL CAMP SL amb NIF B43999275 i donat que en els punts Segon i Tercer
d’aquest acord es requeria a l’empresa concessionària que presentés, d’acord amb el
plec de clàusules econòmico-administratives que regeixen la gestió del servei el nombre
de serveis realitzats durant l’exercici 2017, així com la proposta de tarifes dels serveis de
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l’exercici 2018 i el compte d’explotació de la concessió de l’exercici 2016 degudament
auditat.
Atès que el Sr. J.A. A. M., en representació de MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL
CAMP SL (Registre d’entrada núm. 1311, de 21-02-2018) va presentar les tarifes de preus
aplicades aquest exercici 2018, així com el nombre de serveis realitzats durant l’exercici
2017 i el compte d’explotació de l’exercici 2016, sense auditar.
Donat que per la Tresoreria municipal s’ha comprovat que el nombre de serveis realitzats a
les sales de vetlla durant l’exercici 2017 és de 99, i que per tant no cal emetre una liquidació
complementària del cànon ja que no supera els 100 serveis que s’estableixen al plec de
clàusules econòmico-administratives per tal d’emetre una liquidació complementària.
Així mateix, s’ha comprovat que les tarifes aplicades aquest exercici 2018 coincideixen amb
les tarifes aprovades en l’Ordenança Fiscal núm. 26, Taxa de l’activitat de serveis funeraris
prestada al tanatori municipal de l’Ajuntament de Vila-seca: (293€ + IVA).
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 07-05-2018.
Vista la Diligència d’Intervenció 2018-545 de data 21-05-2018.
Atès l’informe complementari del gestor en què es posa de manifest que s’ha solucionat
la incidència en el contingut de la proposta.
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.- Donar-se per assabentats de les tarifes de preus per a l’any 2018 de diferents
serveis prestats per MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL, així com del nombre
de serveis realitzats a les sales de vetlla durant l’exercici 2017.
SEGON.- Notificar aquest acord a MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL, a la
Intervenció Municipal de Fons i a la Tresoreria municipal.
2.2
APROVACIÓ,
L’AJUNTAMENT.

SI

ESCAU,

DEL

PLA

DE

CONTROL

TRIBUTARI

DE

Atès que dins de les actuacions econòmiques i fiscals que porta a terme l’Ajuntament de
Vila-seca no consta aprovat cap Pla de Control Tributari, el qual té caràcter preceptiu
segons el que estableix la Llei General Tributària.
Atès que l’activitat de control fiscal que es desenvolupa a traves d’un Pla de Control
Tributari genera importants beneficis pels ciutadans del municipi en garantir la generalitat
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del pagament de tributs i la distribució equitativa de les càrregues públiques d’acord amb
la capacitat contributiva de cadascun d’ells.
A totes les actuacions de control es troben presents dues finalitats essencials de la lluita
contra el frau:
-

Restablir la disciplina fiscal que el frau vulnera mitjançant l regularització dels
incompliments tributaris.
Aconseguir que els obligats davant la possibilitat de ser objecte d’una actuació de control
optin per complir voluntàriament amb els seus deures fiscals.
Atès l’informe-proposta IT 19/18 emès per la Tresorera en data 18 de maig, que adjunta
el Pla de Control Tributari de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18-05-2018.
Vista la Diligència-Informe d’Intervenció 2018-571, de data 24-05-2018, on es posa de
manifest que es tracta d’un tràmit sense repercussió pressupostària.
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 Pla de Control Tributari de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal de Fons i a la Tresoreria.

2.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL SERVEI DE SUPORT DEL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE
L’AJUNTAMENT.
Atès l’inici d’aprovació de l’expedient per a la contractació del serveis de monitorització i
seguiment dels treballs de la Oficina Tècnica d’assistència a l’administració electrònica
mitjançant contracte menor en base a les condicions tècniques per a la contractació dels
serveis de monitorització i seguiment dels treballs de la oficina tècnica,
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte menor d’acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, i document amb les condicions tècniques per a la contractació dels serveis de
monitorització i seguiment dels treballs de la oficina tècnica.
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Vist que s’ha sol·licitat una proposta per a la prestació d’aquest servei, a l’empresa
DaVinci-TI (CIF B65794737), que l’ha presentat per un import de 14.500,00 € (IVA
exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 118, 131 i 153 de la Llei Llei 9/2017 de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE. Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 118 de la normativa
esmentada, en el contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’informe de
l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i
la incorporació a aquest de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que
estableixin les normes de desplegament d’aquesta Llei. En l’expedient s’ha de justificar
que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals
de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que,
individualment o conjuntament, superin la xifra que consta a l’apartat primer del referit
article 118, tràmits que figuren a l’expedient.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23/04/2018.
Vist l’informe desfavorable núm. 12-2018-587 emès per la Intervenció General en data 28
de maig de 2018.
Vist l’informe en que es dóna resposta a les manifestacions efectuades per la intervenció
en l’informe de fiscalització 12-2018-587.
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 l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del servei de
suport del procés de transformació digital de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa a DaVinci-TI (CIF B65794737), el contracte del serveis
de de monitorització i seguiment dels treballs de la Oficina Tècnica d’assistència a
l’administració electrònica, per un termini màxim de 9 mesos i per un import de 14.500,00
€, més 3.045,00 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 17.545,00 IVA
inclòs.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 20501. 49100. 22706 (AD-14311)
del pressupost de l’any 2018.

4

QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

2.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.
Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament 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.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28/05/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-591 emès per la Intervenció General de data
28/05/2018.
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 la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000387), per import de 23.900,64€ (IVA inclòs), així com el seu
pagament.
SEGON.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-20180000392), corresponents a despesa menor, per import de 41.191,37€
(IVA inclòs), així com el seu pagament.
TERCER.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.
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3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES COMPRESES EN EL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE
RESIDUALS, CREACIÓ D’UNA NOVA XARXA DE PLUVIALS I MILLORA URBANA
DEL CARRER SANT JORDI DE VILA-SECA
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 30 de desembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte de les
obres de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de pluvials i
millora urbana del carrer Sant Jordi de Vila-seca, mitjançant procediment obert no
subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de
criteris d’adjudicació.
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TECNOFIRMES

36

5

TRADE INFRA.

31

2

AGROVIAL

28

4

SOREA

17,5

6

JAEN-VALLES

20

7

MAENJU

17

1

JIMARAN

31

264.280,00 €
305.676,37 €
284.731,84 €
304.724,11 €
321.350,11 €
319.928,51 €
356.163,92 €

SUMA TOTAL

AMPLIACIO
PUNT
GARANTIA

VALORACIO
PUNTS
ECONOMICA

IMPORT ECNOMIC

PUNTS TÈCNICS

LICITADOR

NUM.OFERTA

Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:

49,41

2,08

87,49

46,33

2,5

79,83

48,22

2

78,22

46,44

5

68,94

44,05

2,5

66,55

44,31

5

66,31

28,65

2

61,65

Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut major puntuació total TECNOFIRMES, SA,
juntament amb la segona classificada, M I J GRUAS, SA, es van identificar com a
desproporcionades o anormals, en aplicació dels criteris de l’article 85.4 RGLCAP, aquest
Ajuntament de Vila-seca va efectuar requeriment per la Mesa de Contractació en data 3
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d’abril de 2018, per tal que justifiquessin la valoració de l’oferta presentada a la licitació i
en data 10 d’abril de 2018 van presentar els corresponents documents justificatius i
aclariments, donant-se per vàlida la justificació aportada per TECNOFIRMES, SA d’acord
amb l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 11 de maig de 2018, en el que es
proposa l’adjudicació de les obres de referència a l’empresa TECNOFIRMES, SA.
Per la seva banda l’empresa M. I J. GRUAS, SA va presentar escrit en que manifesta que
l’oferta econòmica per ella presentada en la licitació conté un error tipogràfic en l’import
de la licitació a l’hora d’aplicar la baixa oferida, motiu pel qual cal excloure a aquesta
empresa de la licitació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de maig de 2018.
Vista la Diligència d’Intervenció núm. 2018-574 de data 25 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 29 de maig de 2018 i que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que
justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Excloure de la licitació de les obres de renovació de la xarxa de residuals,
creació d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Sant Jordi de Vila-seca, a
l’empresa M. I J. GRUAS, SA, per haver presentat una oferta econòmica que conté un
error tipogràfic en l’import ofertat.
SEGON.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i projecte aprovats al seu dia de les
obres de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de pluvials i millora
urbana del carrer Sant Jordi de Vila-seca, és la presentada per l’empresa
TECNOFIRMES, SA amb NIF A85058618, pel preu de 264.280,00 € (sense IVA),
55.498,80 € en concepte d’IVA que fan un total de 319.778,80 € (IVA inclòs), a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2018.30701.15320.61901 del pressupost municipal:
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TECNOFIRMES

36

5

TRADE INFRA.

31

2

AGROVIAL

28

4

SOREA

17,5

6

JAEN-VALLES

20

7

MAENJU

17

1

JIMARAN

31

264.280,00 €
305.676,37 €
284.731,84 €
304.724,11 €
321.350,11 €
319.928,51 €
356.163,92 €

SUMA TOTAL

AMPLIACIO
PUNT
GARANTIA

VALORACIO
PUNTS
ECONOMICA

IMPORT ECNOMIC

PUNTS TÈCNICS

LICITADOR

NUM.OFERTA
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49,41

2,08

87,49

46,33

2,5

79,83

48,22

2

78,22

46,44

5

68,94

44,05

2,5

66,55

44,31

5

66,31

28,65

2

61,65

TERCER.- Requerir a l’empresa TECNOFIRMES, SA amb NIF A85058618, perquè en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 13.214,00 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
QUART.- Advertir a l’empresa TECNOFIRMES, SA amb NIF A85058618, que de no
complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou
requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802801 i notificar la present resolució a
l’empresa TECNOFIRMES, SA amb NIF A85058618, per tal de fer efectiu l’abonament de
les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT (núm. 18 de data 25 de gener de
2018) per import de 332,91 €.
SISÈ.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802960 i notificar la present resolució a l’empresa
TECNOFIRMES, SA amb NIF A85058618, per tal de fer efectiu l’abonament de la garantia
definitiva per un import de 13.214,00 €.
SETÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
VUITÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
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3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE MILLORA
DE L’ACCESSIBILITAT A L’AV. RAMON D’OLZINA AL PAS PEL PONT DEL FFCC.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 16 d’octubre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada corresponent als treballs de millora de l’accessibilitat a l’avinguda Ramon
d’Olzina, al pas pel pont del FFCC, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació

Licitador

Oferta econòmica (sense
IVA)

Baixa %

Pei
Puntuació
econ.

Increment del termini de
garantia (mesos) (màxim
5p)

Increment del termini de
garantia (màxim 5p)

1

AGROVIAL, SA

102.904,26 €

6,70

48,3

60,00

5,0

2

2

EXXABER, SL

100.437,38 €

8,94

50,0

36,00

3,0

3

3

CONSTRUCCIONS
JORDI RIERA, SL

105.749,84 €

4,12

44,2

12,00

1,0

Puntuació total

Núm. Plica

1

oferta

Núm. Ordre

Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, normativa aplicable en base a la Disposició Transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i la
Memòria Valorada que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda
pels licitadors la següent:

53,3
53,0
45,2

Atès que en data 19 de desembre de 2017, els Serveis Tècnics Municipals emeten
informe en que consideren que l’oferta presentada per l’empresa AGROVIAL, SA amb
NIF núm. A25059924 està suficientment justificada des del punt de vista econòmic i
tècnic, proposant-ne l’adjudicació del contracte.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 5 d’abril de 2018.
Vista la Diligència d’Intervenció núm. 2018-576 emès per la Intervenció General de data
25 de maig de 2018.
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Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 30 de maig de 2018 i que
manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que
s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que
justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:

Licitador

Oferta econòmica (sense
IVA)

Baixa %

Pei
Puntuació
econ.

Increment del termini de
garantia (mesos) (màxim
5p)

Increment del termini de
garantia (màxim 5p)

1

AGROVIAL, SA

102.904,26 €

6,70

48,3

60,00

5,0

2

2

EXXABER, SL

100.437,38 €

8,94

50,0

36,00

3,0

3

3

CONSTRUCCIONS
JORDI RIERA, SL

105.749,84 €

4,12

44,2

12,00

1,0

Puntuació total

Núm. Plica

1

oferta

Núm. Ordre

PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i Memòria valorada aprovats al seu dia,
en el procediment de contractació de les obres compreses a la Memòria valorada
corresponent als treballs de millora de l’accessibilitat a l’avinguda Ramon d’Olzina, al pas pel
pont del FFCC, és la presentada per l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF núm. A25059924,
pel preu de 102.904,26 € (sense IVA), 21.609,89 € en concepte d’IVA que fan un total de
124.514,15 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària 2018.30201.15320.61200
del pressupost municipal:

53,3
53,0
45,2

SEGON.- Requerir a l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF núm. A25059924, perquè en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
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obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 5.145,21 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF núm. A25059924 que de no
complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou
requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802549 i notificar la present resolució a
l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF núm. A25059924, per tal de fer efectiu l’abonament de
les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT núm. 208, de data 27 d’octubre de
2017 per import de 290,04 €.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802963 i notificar la present resolució a
l’empresa AGROVIAL, SA amb NIF núm. A25059924, per tal de fer efectiu l’abonament de
la garantia definitiva per un import de 5.145,21 €.
SISÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SETÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ 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 DESENVOLUPAMENT CULTURAL, DEL CELLER
NOUCENTISTA DE VILA-SECA, COFINANÇAT PELS FONS FEDER (2 FASES).
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 4 de desembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació 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,
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, normativa aplicable d’acord amb la disposició transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i
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8

6

6

tècnica
oferta

PUNTUACIÓ GLOBAL

5

TOTAL
PROPOSTA
GRÀFICA (FASE 2)

1

TOTAL FASE 1

3

Puntuació
(sobre 2)

2

Pei Puntuació oferta econ.

2

ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS,
SLP.
UTE DFT-RQP (DILMÉ FABRÉ TORRAS I RQP
ARQUITECTURA. I Q30 ARQUITECTURA. SLP
UTE JOSEP F. GUÀRDIA RIERA & JORDI
PORTAL LIAÑO
UTE (JON MONTERO, MERCÈ ZAZURCA
(REPRESENTANT), JORDI PUJOL, CÉSAR
SÁNCHEZ, ALBA VALLVÈ, PINEDA VALLVÈ)
PASCUAL AUSIÓ ARQUITECTES & ANTON
PÀMIES MARTORELL

Boi (Baixa efectuada)

5

1. oferta econòmica

Núm. Plica

1

Licitador

Núm. Ordre

tècniques que regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels
licitadors la següent:

355.000,00 €

18,03

34,7 57,0 91,7

50,0

141,7

411.015,70 €

5,10

26,3 56,0 82,3

45,0

127,3

350.815,00 €

19,00

35,0 58,0 93,0

34,0

127,0

355.145,28 €

18,00

34,7 46,0 80,7

31,0

111,7

354.279,07 €

18,20

34,7 46,0 80,7

30,0

110,7

Vist que l’oferta de l’única empresa presentada, ESPINET/UBACH ARQUITECTES I
ASSOCIATS, SLP no ha estat identificada com a desproporcionada o anormal, d’acord
amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 6 de febrer de 2018, en
el que es proposa l’adjudicació del subministrament de referència, a l’empresa
esmentada.
Vist l’informe de la prefectura del servei de data 9 d’abril de 2018.
Vist l’informe de fiscalització desfavorable amb objeccions no suspensives de la
Intervenció General núm. 12-2018-455 emès en data 25 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari del gestor del servei de data 29 de maig de 2018 i que
respon a les incidències manifestades per la Intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-les als efectes oportuns.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que
justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i
valorada per ordre decreixent de les ofertes que han accedit a la segona fase, valorades,
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8

6

6

tècnica
oferta

PUNTUACIÓ GLOBAL

5

TOTAL
PROPOSTA
GRÀFICA (FASE 2)

1

TOTAL FASE 1

3

Puntuació
(sobre 2)

2

Pei Puntuació oferta econ.

2

ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS,
SLP.
UTE DFT-RQP (DILMÉ FABRÉ TORRAS I RQP
ARQUITECTURA. I Q30 ARQUITECTURA. SLP
UTE JOSEP F. GUÀRDIA RIERA & JORDI
PORTAL LIAÑO
UTE (JON MONTERO, MERCÈ ZAZURCA
(REPRESENTANT), JORDI PUJOL, CÉSAR
SÁNCHEZ, ALBA VALLVÈ, PINEDA VALLVÈ)
PASCUAL AUSIÓ ARQUITECTES & ANTON
PÀMIES MARTORELL

Boi (Baixa efectuada)

5

1. oferta econòmica

Núm. Plica

1

Licitador

Núm. Ordre

i que no han estat declarades desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que
ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa ESPINET/UBACH
ARQUITECTES I ASSOCIATS, SLP. amb NIF B58512476 pel preu de 355.000,00 €
(sense IVA), 74.550,00 € en concepte d’IVA que fan un total de 429.550,00 (IVA inclòs), a
càrrec de l’aplicació pressupostària; DESPESA: 30201.33601.63200, INGRÈS:
20201.93100.39900:

355.000,00 €

18,03

34,7 57,0 91,7

50,0

141,7

411.015,70 €

5,10

26,3 56,0 82,3

45,0

127,3

350.815,00 €

19,00

35,0 58,0 93,0

34,0

127,0

355.145,28 €

18,00

34,7 46,0 80,7

31,0

111,7

354.279,07 €

18,20

34,7 46,0 80,7

30,0

110,7

SEGON.- Requerir a l’empresa ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS, SLP.
amb NIF B58512476, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia
següent a la recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva
capacitat i solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula onzena del plec de
clàusules administratives particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i
també d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 17.750,00 €, d’acord amb
l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS, SLP.
amb NIF B58512476 que de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al
seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en
segona posició.
QUART.- Notificar la present resolució a l’empresa ESPINET/UBACH ARQUITECTES I
ASSOCIATS, SLP. amb NIF B58512476, per tal de fer efectiu l’abonament de les despeses
referents als anuncis de licitació del BOPT núm. 3, de data 4 de gener de 2018 per import de
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339,52 €, liquidació tributària núm. 802591; anunci ampliació termini de licitació del BOPT
núm. 16, de data 23 de gener de 2018 per import de 329,26 € liquidació tributària núm.
802592; i anunci licitació al BOE núm. 16, de 18 de gener de 2018, per import de 1.047,54 €
liquidació tributària núm. 802593.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació.

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

A) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 I ÚLTIMA DE LES OBRES DE REFORMA
INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT DEL C. FEREDAT DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres de reforma integral de l’enllumenat del c. Feredat de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa Albert Escardó SL, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18 d’abril de 2018.
Vist l’informe de fiscalització núm. 12-2018-519* de data 15 de maig de 2018,
desfavorable emès per la Intervenció Municipal i vist l’informe complementari del gestor
del servei de data 23 de maig de 2018, pel qual manifesta la seva conformitat amb les
objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar als efectes oportuns.
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.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i última corresponent a les obres de
reforma integral de l’enllumenat del c. Feredat de Vila-seca, realitzades per Albert
Escardo SL amb núm. de NIF B-43.599.216, per un import de 1.102,55 € sense IVA,
231,54 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 1.334,09 € (IVA
inclòs).
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SEGON.Aprovar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària
30701.16500.63300 corresponent a la fase de la despesa O- 13043.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa Albert Escardó SL, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció.

B) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 I FINAL D’ORDENACIÓ I CONDICIONAMENT DE
L’APARCAMENT DEL C. VICTÒRIA DELS ÀNGELS I PLÀCIDO DOMINGO DE LA
PINEDA.
La Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2017, acorda l’adjudicació de les obres
d’ordenació de l’aparcament del c. Victòria dels Àngels i Plàcido Domingo de La Pineda.
Vista la certificació-liquidació presentada per l’empresa Construccions Ferré SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 26 d’abril de 2018.
Vist l’Informe de fiscalització núm. 12-2018-523* de data 15 de maig de 2018,
desfavorable emès per la Intervenció Municipal i vist l’informe complementari del gestor
del servei de data 23 de maig de 2018 pel qual manifesta la seva conformitat amb les
objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar als efectes oportuns.
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.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm.1 i final de les obres d’ordenació de
l’aparcament entre els carrers Victòria dels Àngels i Plàcido Domingo, realitzades per
l’empresa Construccions Ferre SL, per un import de 21.521,03€ sense IVA i 4.519,42€
en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 26.040,45€.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació
50401.15320.61901, corresponent a la fase de despesa O-13051.

pressupostària

TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa Construccions Ferré SL, al
departament de Serveis Públics i al d’Intervenció Municipal.
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4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT AL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, DEMARCACIÓN DE COSTAS EN
CATALUNYA, SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE TARRAGONA, DEL CÀNON
D’OCUPACIÓ PER INSTAL.LACIÓ DE TAULES I CADIRES DE LES TERRASSES DEL
PS. MARTÍM DE LA PINEDA, TEMPORADA 2018.
Atès que en data 8 de març de 2018 (núm.registre d’entrada 2425) es sol.licita per part
Provincial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Demarcación de
Costas en Cataluña, Servicio Provincial de Costas en Tarragona, la liquidació i pagament del
cànon per ocupació d’instal.lació de taules i cadires de les terrasses del Ps.Marítim de La
Pineda, temporada any 2018, per import de 6.300,20€.
Consultada la base de dades de gestió d’ingressos, es comprova, que efectivament, durant
la temporada any 2018, ha estat ingressat en concepte de cànon per ocupació instal.lació de
taules i cadires de les terrasses del Ps.Marítim de La Pineda per la temporada any 2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 08-05-2018.
Vist l’informe de conformitat núm 12-2018-546 de la Intervenció general de data 21 de
maig de 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 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 Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el pagament extrapressupostàri d’import 6.300,20€ a favor del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Demarcación de Costas en Cataluña,
Servicio Provincial de Costas en Tarragona, NIF:S-4317004-B, en concepte de cànon per
ocupació instal.lació de taules i cadires de les terrasses del Ps.Marítim de La Pineda per la
temporada any 2018.
SEGON.- Traslladar còpia del present acord al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Demarcación de Costas en Cataluña, Servicio Provincial de Costas en
Tarragona i a la Intervenció Municipal.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE, EN RÈGIM DE
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LLOGUER, DE DIVERSOS ORNAMENTS D’ENLLUMENAT DE NADAL PER ALS
NUCLIS URBANS DE LA PINEDA I LA PLANA.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 5 de
març de 2018, per la contractació del subministrament, transport i emmagatzematge, en
règim de lloguer de diversos ornaments d’enllumenat de Nadal, per tal de cobrir les
necessitats en els nuclis urbans de La Pineda i de La Plana del terme municipal de Vilaseca, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de
contractes del sector públic, aplicable en virtut de la disposició transitòria primera de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, i el plec de clàusules administratives i tècniques que
regulen aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la
següent:

Nº OFERTA

EMPRESES

OFERTA ECON.
.- Eur s/IVA

2
3
1

XIMENEZ CATALUNYA,SL
PORGESA
ICCT,SA

31.475,28
32.000,00
29.681,88

PUNTS s/40
PUNTS s/10
PUNTS s/50
MEM.
IMPORT
LLOGUER
TECN.
RECOMPRA
33,00
47,15
4,78
22,00
46,38
6,68
10,00
50,00
10,00

TOTAL
PUNTS
s/100
84,93
75,06
70,00
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Vist que l’empresa millor classificada en la licitació XIMENEZ CATALUNYA, SL amb NIF
núm. B65848889, no es troba en el supòsit d’oferta anormal o desproporcionada, d’acord
amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics de dates 23 d’abril de 2018, en
el que es proposa l’adjudicació del subministrament de referència, a l’empresa
esmentada.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de maig de 2018.
Vista la Diligència-informe d’Intervenció núm. 12-2018-569 emès per la Intervenció General
de data 24 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 28 de maig de 2018 que
mostra la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i vist que
les mateixes han estat complimentades als efectes oportuns.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal
que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el
termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la proposta efectuada per la Mesa de Contractació respecte les
ofertes presentades i valorades en aquesta licitació, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovats al seu dia, per la contractació del subministrament, transport i
emmagatzematge, en règim de lloguer, sense opció de compra, de diversos ornaments
d’enllumenat de Nadal, per als nuclis urbans de La Pineda i de La Plana, és la
presentada per l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL amb NIF núm. B65848889 pel
preu anual de 31.475,28 € (sense IVA), 6.609,81 € en concepte d’IVA que fan un total de
38.085,09 € (IVA inclòs), amb una durada per un període de 3 anys sense possibilitat de
pròrroga:

Nº OFERTA

EMPRESES

OFERTA ECON.
.- Eur s/IVA

2
3
1

XIMENEZ CATALUNYA,SL
PORGESA
ICCT,SA

31.475,28
32.000,00
29.681,88

PUNTS s/40
PUNTS s/10
PUNTS s/50
MEM.
IMPORT
LLOGUER
TECN.
RECOMPRA
33,00
47,15
4,78
22,00
46,38
6,68
10,00
50,00
10,00

TOTAL
PUNTS
s/100
84,93
75,06
70,00
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització se subordina, amb condició suspensiva, al crèdit adequat i suficient que per a
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. L’Ajuntament de Vila-seca s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els seus pressupostos 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, per atendre les obligacions que es derivin
d’aquest contracte en l’exercici corresponent.
SEGON.- Requerir a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL amb NIF núm. B65848889,
perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència
econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula divuitena 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 4.721,29 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL amb NIF núm. B65848889,
que de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.
QUART.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802803 i notificar la present resolució a
l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL amb NIF núm. B65848889, per tal de fer efectiu
l’abonament de les despeses referents a l’anunci de licitació del BOPT (núm. 48, de data 8
de març de 2018) per import de 294,16 €.
CINQUÈ.- Aprovar la liquidació tributària núm. 802913 i notificar la present resolució a
l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SL amb NIF núm. B65848889, per tal de fer efectiu
l’abonament de la garantia definitiva per un import de 4.721,29 €.
SISÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
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SETÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a les empreses participants a la
licitació.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER INSTAL.LACIÓ
DE TAULES I CADIRES EN TERRASSES DEL PS. MARÍTIM DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud efectuada pels titulars dels tres establiments que consten a l’annex, en
que demanen llicència per la instal·lació de taules i cadires al passeig marítim 76-78 de la
Pineda.
Vista la Resolució de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 16 de
febrer de 2018, on s’aprova l’ autorització de la corresponent ocupació del domini públic
marítim terrestre per les instal•lacions de terrasses per a bars al passeig marítim de la
Pineda, en la temporada de l’any 2018.
Vista la Resolució del Ministerio de Agricultura y Pesca. Alimentación y Medio Ambiente,
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Demarcación de Costes en
Cataluña, Servicio Provincial de Costas en Tarragona, de data 8 de març de 2018, on
s’aprova l’ autorització de la corresponent ocupació del domini públic marítim terrestre per
les instal•lacions de terrasses per a bars al passeig marítim 76-78 de la Pineda, en la
temporada de l’any 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-531 de la
Intervenció general de data 16 de maig de 2018.
Vist l’informe complementari del servei de data 30 de maig de 2018 i que manifesta la
seva conformitat amb les incidències manifestades per la Intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-se als efectes oportuns.
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 atesa 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.- Concedir llicència per a la instal·lació de taules i cadires per les terrasses del
passeig marítim,76-78 de la Pineda, als adjudicataris següents:
TE-1 C. G. S. (“CHE DEL MAR”)
TE-2 SOM-HI REUS 2015, S.L. (“CAN COSTA”)
TE-3 S. I. (“LE GARAGE”)
SEGON.- La temporada estiuenca, als efectes d’aquesta autorització, comença el 25 de
març de 2018 fins l’1 de novembre de 2018, data màxima per a l’aixecament de les
instal·lacions autoritzades.
TERCER.- Aprovar i notificar les liquidacions números 802240, 802241 i 802714 amb
aplicació a la partida 50102.13200.33500, pel que fa a la taxa per ocupació de taules i
cadires i al no pressupostari 56107 pel que fa al cànon de platges, als adjudicataris,
conforme els imports que figuren detallats, practicades per la Intervenció Municipal.
TITULAR
C. G. S.
SOM-HI
S.L.
S. I.

REUS

LOCAL
CHE DEL
MAR
2015, CAN
COSTA
LE
GARAGE

CONCEPTE
IMPORT
4 TAULES I 6
CADIRES
2698,5
8 TAULES I 32
CADIRES
5648
2 TAULES I 8
CADIRES
809,60

LIQUIDACIÓ
802240
802241
802714

QUART- La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions segons
Resolució de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 16 de febrer de 2018,
així com la Resolució del Ministerio de Agricultura y Pesca.Alimentación y Medio
Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Demarcación de
Costes en Cataluña, Servicio Provincial de Costas en Tarragona, de data 8 de març de
2018, on s’aproven les autoritzacions de la corresponent ocupació del domini públic
marítim terrestre per les instal•lacions de terrasses per a bars al passeig marítim 76-78 de
la Pineda, en la temporada de l’any 2018.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VILA-SECA.

D’EMERGÈNCIA

DEL

PAVELLÓ

Vist el Pla d’ Emergències d´ús esportiu del pavelló municipal de Vila-seca, presentat per
l’empresa Lunisa Ingenieria y Servicios Empresariales, S.L.P (B55700710) a l’abril de
2018.
Vist l’informe favorable de la Tècnica Municipal de Protecció Civil a data 30 de maig de
2018.
21

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 el Pla d’ Emergències per a ús esportiu del pavelló municipal de Vilaseca.
•
•

SEGON.- Establir els aforaments màxims autoritzats següents per a ús esportiu:
En planta baixa : 464p.
En planta primera: 240p.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT DE
SUPORT FAMILIAR.
En data 01/08/2017 ha tingut entrada al registre general amb núm. 6449 una comunicació
prèvia d’inici d’activitat de suport familiar ubicada a la Pl. Miquel Marti i Pol, 5 bxs, de Vilaseca, presentada per MENUTS VILA-SECA, SCP amb NIF J55714174, expedient número
698/2017.
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 compatibilitat d’us de data 18 d’agost de 2017.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 6 de setembre de
2017.
Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 3 de maig de
2018.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de data 10 de maig de 2018.
Vist l’informe de conformitat núm 12-2018-540 de la Intervenció general de data 21 de
maig de 2018.
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 vista la proposta formulada
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per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació d’inici de l’activitat de suport familiar de la qual
n’és prestador MENUTS VILA-SECA, SCP, ubicada a la Pl. Miquel Marti i Pol, 5 bxs, de
Vila-seca. Expedient número 698/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control d’inici de l’activitat i donar
conformitat a la comunicació efectuada per MENUTS VILA-SECA, SCP per a l’exercici de
l’activitat de suport familiar.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 405,00€ la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.801362), amb aplicació a la partida
pressupostària 2017.32901 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.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR DE BAIXA EL GUAL AMB NÚM. DE PLACA
2487, SITUAT AL C/ DE L’HORT DEL PEP, NÚM. 18A, DE VILA-SECA.
Vist l’escrit presentat per A. C. M., sol·licitant donar de baixa el gual amb núm. de placa
2487, situat al carrer de l’Hort del Pep, núm. 18A, de Vila-seca, del qual consta com a
titular.
Vistos els informes de conformitat del cap de la Policia Local de data 30/04/2018 i de la
prefectura de servei de data 16/05/2018.
Vista la diligència d’Intervenció núm. 2018-586, de data 28/05/2018.
Vistos els fonaments de dret.
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 delegades 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 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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Donar de baixa el gual amb placa núm. 2487, situat al carrer de l’Hort del Pep,
núm. 18A, de Vila-seca (referència cadastral 4829223CF4542H0001SE), del qual consta
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com a titular A. C. M., per import de €44,70, a l’aplicació pressupostària
50202.13300.33100 del Pressupost d’Ingressos.
SEGON.- Requerir a A. C. M. perquè esborri la pintura groga de la calçada.
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat, a la Policia Local i a la Tresoreria, als
efectes oportuns.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS
2017.

En compliment d’allò que disposa l’article 14 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions i l’article 12 del Pla Estratègic de
Subvencions 2017, s’ha elaborat l’informe de seguiment de l’esmentat Pla, on s’ha
efectuat una avaluació de cada subvenció respecte del grau de compliment, les
incidències i, si escau, les propostes de millora.
Aquest informe es posa en coneixement de la Junta de Govern Local. Els regidors
membres en resten assabentats.

6è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
SOL·LICITUD DE L’EMPRESA NEDGIA CATALUNYA SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER REALITZAR UNA ESCOMESA AL P. PAU CASALS, NÚM. 99 I ISAAC ALBÉNIZ, 32
DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Nedgia Catalunya SA, de llicència municipal per a
realitzar una escomesa al P. Pau Casals, 99 i Isaac Albéniz, 32 de La Pineda, així com
l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 2 de març de 2018.
Vista la diligència-informe d’Intervenció *2018-572 de data 24 de maig de 2018 i vist
l’informe complementari del gestor del servei de data 30 de maig de 2018 que manifesta
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la seva conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar
als efectes oportuns.
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 Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Nedgia Catalunya SA, amb núm. de CIF A-63.485.890,
la llicència municipal d’obres 175/18 amb núm. de ref. GDN 12618020012 per a realitzar
una escomesa al P Pau Casals 99 i Isaac Albéniz, 32 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.- Acceptar la fiança dipositada per un import de 600,00 € .
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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12a.- L’import de l’actuació es de 230 €. Segons l’article 4.4 de les ordenances fiscals núm.
3 “aquelles obres considerades menors, que no afectin a estructures, que siguin reparació,
adequació, instal·lació, col·locació, d’un import inferior a 3.000 €, restaran exemptes de
pagament de l’impost”.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per 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.
7è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

l’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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