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

DATA:
LLOC:
HORARI:

17 de desembre de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 10 DE DESEMBRE DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 10 de desembre de 2014, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
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Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 1004, dictada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya relativa al recurs ordinari 337/2010. Els regidors membres en
restes assabentats.
2.2 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 314, dictada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya relativa al recurs ordinari 297/2013. Els regidors membres en
restes assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DEL CLAVEGUERAM PRESENTAT PER
L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI.
Vist l’escrit amb registre d’entrada núm. 6789, de data 5 de novembre passat, pel qual
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS, SA, concessionària del servei
municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram presenta la liquidació
corresponent al 2n trimestre de 2014.
Vist 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, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar i validar els saldos de la liquidació corresponent al 2n trimestre de 2014,
presentat per l’empresa concessionària SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTOS DE AGUAS, SA d’acord amb el detall següent de la documentació
annexa que s’adjunta a l’expedient:
LIQUIDACIO 2n TRIMESTRE 2014
CLAVEGUERAM
Saldo liquidació
A favor de l’Ajuntament

142.694,68 €

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a SOREA, concessionària del servei del servei
municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram, i a la Intervenció municipal
de fons.
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4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.
Vista la memòria valorada corresponent a les obres de renovació d’una alineació d’arbrat
viari de la vorera costat sud del carrer de l’Era del Delme, de Vila-seca l’objecte de la qual
és minimitzar els danys que el creixement radicular d’una alineació de xops provoca en
una part del paviment, així com la reparació del paviment malmès, i vista la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a les obres de renovació d’una alineació d’arbrat
viari de la vorera costat sud del carrer de l’Era del Delme, de Vila-seca, amb un
pressupost total de 58.611,13 € IVA inclòs.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
CONDIONAMENT I MILLORA DE L’ACCÉS AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.
Es preveu que la Junta de Govern local en sessió de 3 de desembre de 2014 aprovi la
Memòria valorada per les obres de condicionament i millora de l’accés al parc de la Torre
d’en Dolça. El pressupost de la Memòria valorada és de 120.828,94 € i 25.374,08 € en
concepte d’IVA que fan un total de 146.203,02 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 1 de desembre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres de condicionament i
millora de l’accés al parc de la Torre d’en Dolça.
Vist l’apartat 13 del Plec de clàusules administratives que regula la licitació esmentada en
el qual s’estableix una equiparació dels criteris de valoració de les ofertes, entre la
valoració dels criteris subjectes a judici de valor i la valoració dels criteris avaluables de
forma automàtica, atesa la necessitat de destacar i que es tinguin en compte a efectes de
puntuació els aspectes tècnics a causa de la seva importància en la correcta execució de
l’obra.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 1 de
desembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants del
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, a càrrec de la partida
2014.13.17100.61900 (A-28674).
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I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres de
condicionament i millora de l’accés al parc de la Torre d’en Dolça.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
120.828,94 € i 25.374,08 € en concepte d’IVA que fan un total de 146.203,02 € (IVA
inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.
4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ALS NUCLIS DE VILA-SECA I LA PINEDA.

DE

Es preveu que en la propera Junta de Govern Local s’aprovi la Memòria valorada per les
obres de senyalització horitzontal als nuclis de Vila-seca i la Pineda, redactada per
ADAPTA, Arquitectura i Enginyeria, SLP. El pressupost de la Memòria valorada és de
148.739,89 € pressupost net i 31.235,38 € en concepte d’IVA que fan un total de
179.975,27 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 25 de novembre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la
Memòria valorada per les obres de senyalització horitzontal als nuclis de Vila-seca i la
Pineda.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 24
de novembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants
del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, a càrrec de la partida
2014.13.13300.61900 (ARC-28675), que compleix els requisits que es contempla en la
Disposició addicional sisena Llei Orgànica 2/2012 i Disposició addicional setzena del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març) com a
inversió sostenible del Pla de millora de la via pública.
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I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria valorada per les obres de senyalització horitzontal als nuclis de Vila-seca i la
Pineda.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
148.739,89 € pressupost net i 31.235,38 € en concepte d’IVA que fan un total de
179.975,27 € (IVA inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
VORERA FRONTAL DE L’ESGLÉSIA DE L’ESPERIT SANT A LA PINEDA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 8 d’octubre de 2014, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per
l’arranjament de la vorera frontal de l’església de l’Esperit Sant al C. Amadeu Vives.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 154 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 que
regulen aquesta contractació.
Vist que l’empresa J. MORELL, SA, ha presentat 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 vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa J. MORELL, SA, el contracte de les obres compreses a la
Memòria valorada per l’arranjament de la vorera frontal de l’església de l’Esperit Sant al C.
Amadeu Vives, d’acord amb la proposta presentada pel preu de 33.376,81 € pressupost net,
i 7.009,13 € en concepte d’IVA, que fan un total de 40.385,94 € (IVA inclòs), mitjançant
procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida 2014.13.15500.61904 (D29076) del pressupost municipal.
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SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 1.668,84 €, d’acord amb l’article
95 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
RENOVACIÓ D’UNA ALINEACIÓ D’ARBRAT VIARI DE LA VORERA COSTAT SUD DEL
C. ERE DEL DELME.
Aquests treballs seguiran les propostes de millora de recollides en la memòria valorada i
que té com objecte aconseguir minimitzar els danys que el creixement radicular d’una
alineació de xops i que provoca aixecament de les peces de paviment, així com la
reposició del paviment malmès. A l’altra costat del carrer construiran nous escossells
davant de l’entrada de l’escola Miramar per tal de donar ombra a la zona d’entrada i
sortida dels escolars i acompanyants.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Agrotarraco SL, per les obres de renovació
d’una alineació d’arbrat viari de la vorera costat sud del c. Era del Delme de Vila-seca, per
import de 48.095,89 €, sense IVA 10.100,14 € en concepte d’IVA, que fan un total del
58.196,03 € considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap de l’àrea dels
serveis públics i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15500.61901 AD-29077 del
pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte d’obres pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i
només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Agrotarraco SL, el contracte menor d’obres de renovació
d’una alineació d’arbrat viari de la vorera costat sud del c. Era del Delme de Vila-seca, per
import de 48.095,89 € sense IVA i 10.100,14 € en concepte d’IVA, que fan un total de
58.196,03 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 58.196,03 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61901 AD-29077 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Agrotarraco SL, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PELS
TREBALLS DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE LA PLANA.

Atès que s’estan portant a terme les obres d’urbanització de la Plaça Sant Joan de La
Plana, i la connexió amb els carrers adjacents, i degut a l’estat desgastat de la pintura de
la senyalització horitzontal viària, es farà necessari complementar aquesta obra
d’urbanització amb el repintat de la senyalització horitzontal als carrers del nucli de La
Plana.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Associació de familiars de persones amb
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament TBC, pels treballs esmentats, per import
de així com els informes emesos per l’aparelladora municipal i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 2014.13.15500.61901 AD-28677 del pressupost municipal, i vist l’informe emès
pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques,
aquest contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó
de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Associació de familiars de persones amb discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament TBC, el contracte menor d’obres per la senyalització
horitzontal de La Plana, presentant un pressupost per import de 9.502,66 € sense IVA i
1.995,55 € en concepte d’IVA, que fan un total de 11.498,21 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 11.498,21 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida .
2014.13.15500.61901 AD-28677 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Associació de familiars de persones
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament TBC, al departament d’urbanisme i
al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE LA MEMÒRIA VALORADA PELS TREBALLS DE REFORÇ DE LES
PLANTACIONS EN EL RAVAL DE LA MAR, FASE I.
Vist que la Junta de Govern local en data 26 de novembre de 2014, va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada pels
treballs de reforç de les plantacions en el Raval de la Mar, Fase I.
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Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 152 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 10 de desembre de 2014,
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de
referència és la presentada per l’empresa URBASER, SA. En compliment als 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 vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa URBASER, SA, essent l’import de la mateixa el de 52.733,83 €
pressupost net, i 11.074,10 € en concepte d’IVA, que fan un total de 63.807,93 € (IVA
inclòs), 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 catorzena del plec de clàusules administratives
particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la
garantia definitiva per un import de 2.636,69 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE JARDINERES RODONES PEL CENTRE HISTÒRIC DE VILASECA.
Vist que la Junta de Govern local en data 26 de novembre de 2014, va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació del subministrament de 60 jardineres rodones pel centre
històric de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 152 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
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Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics en data 12 de desembre de 2014,
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per aquest subministrament és la
presentada per l’empresa LA SERRALLERIA, SCP. En compliment als 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 vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa LA SERRALLERIA, SCP essent l’import de la mateixa el de
26.700,00 € sense IVA, 5.607,00 € en concepte d’IVA que fan un total de 32.307,00 € (IVA
inclòs). , 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 setzena 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 1.335,00 €, d’acord amb l’article 95 del
TRLCSP.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL
CLIENT – CENTRALETA I INFORMACIÓ A L’AJUNTAMENT.
Vist que la Junta de Govern local en data 21 de maig de 2014, va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació de servei d’atenció al client – centraleta i informació a
l’Ajuntament de Vila-seca. (Call-Center).
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 152 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 11 de desembre de 2014,
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar el servei de
referència és la presentada per l’empresa ASSTEL SIS, SL. En compliment als 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
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2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa ASSTEL SIS, SL essent l’import anual de la mateixa el de
19.500,00 € pressupost net, i 4.095,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 23.595,00 €
(IVA inclòs) amb una durada de dos anys més un any de pròrroga, 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 quinzena 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 1.950,00 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.10
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE SOREA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA CONSTRUCCIÓ
D’UN SOSTRE A L’INTERIOR DE LA NAU SITUADA A LA PARCEL·LA F-72 AL
POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a la construcció d’un sostre
interior de la nau situada a la parcel·la F-72 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, així
com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a Sorea, la llicència municipal d’obres núm. 750/14 per la
construcció d’un sostre a l’interior de la nau situada a la parcel·la F-72 al Polígon
Industrial l’Alba de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de dotze mesos 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
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els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- 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. 668119 de data 28.10.14 i que es la
següent:

Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres
Taxa

3.173,83 €
793,46 €

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

3.967,29 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0

11

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 793,46 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA AL C. SANT JOAN DE LA
PLANA.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a la instal·lació d’una
canonada al c. Sant Joan de La Plana, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA, la llicència municipal d’obres
núm. 752/14 per la instal·lació d’una canonada per al c. Sant Joan de La Plana, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de calçada.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
5a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
6a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
7a.- El termini d’execució serà de tres mesos.
8a.- Hauran de disposar de la llicència municipal en el lloc de les obres.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ERCROS SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
RENOVACIÓ DE DOS EMISARIS A L’AUTOVIA TARRAGONA-SALOU C-31B KM. 6 DE
VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a la renovació de dos
emissaris a l’autovia Tarragona-Salou C-31 B km. 3,6 de Vila-seca, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Ercros SA, la llicència municipal d’obres núm. 660/14
per a la renovació de dos emissaris a l’autovia Tarragona-Salou C-31B km 6 de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de dotze mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.

7a.- Per tal que aquesta llicència sigui efectiva, s’haurà de disposar de l’autorització de la
Diputació de Tarragona.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 668408 de data 10.12.14 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres
Taxa

2.003,31 €
500,83 €

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

2.504,14 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0

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

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

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ D’UNA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, INTERPOSADA CONTRA L’AJUNTAMENT.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment, la qual part expositiva
es transcriu íntegrament:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Antecedents de fet i administratius
Vist l’escrit presentat per la Sra. D. H. V. en data 9-12-14 (RED núm. 7513), pel que
formula reclamació d’indemnització econòmica pels danys derivats de la lesió patida el
dia 2-12-14, quan, segons la seva versió dels fets, va caure al terra a causa del mal estat
de la vorera al c. Santiago Rusiñol, concretament a l’alçada del comerç Sabateria Pasos.
La Policia Local informa que no te constància del fet reclamat.
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L’àrea de Serveis Públics informa, esquemàticament resumits, sobre els aspectes que interessen
següents:

1. El carrer Santiago Rusiñol és un dels eixos més utilitzats pels ciutadans de Vilaseca en el seu esdevenir diari. No consta l’existència de denúncies per part de veïns
sobre l’estat del carrer.
2. En el tram indicat per la reclamant no s’aprecia mal estat del paviment, el qual
presenta en conjunt bon estat de manteniment i compleix escrupulosament amb les
condicions mínimes d’aptitud per a l’ús peatonal establertes en el Decret 135/1995, de 24
de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
3. Les fotografies aportades per la reclamant no proven res imputable. Les rajoles
no corresponen al lloc denunciat, i estan fetes des del domicili particular.
Causa de l‘incident.
La reclamant no prova la relació de causalitat, com és la seva obligació, que l’estat del
paviment fos la causa directa, immediata i exclusiva de l’accident. Per tant, caldria atribuir
el motiu de la caiguda a la culpa exclusiva de la pròpia víctima, per manca d’atenció o a la
concurrència d’alguna altra circumstància subjectiva que en aquell moment li hauria pogut
impedir una correcta deambulació i no a un pretès mal estat de la via pública, el qual es
troba en perfecte estat i no ha estat objecte de cap arranjament recent posterior a
l’accident.
Fonaments de dret
La jurisprudència ha exigit tradicionalment que el nexe causal sigui directe, immediat i
exclusiu (SSTS de 20-1-84, 24-3-84, 30-12-85 i 20-1-86). La qual cosa comporta
desestimar automàticament les pretensions d’indemnització quan interfereixi en aquell,
d’alguna manera, la pròpia víctima o no hi hagin proves que acreditin que els danys es
deguin al funcionament normal o anormal d’un servei públic (STS 20-6-84, 2-4-86, 20-286).
El caràcter objectiu de la responsabilitat patrimonial de l’Administració no comporta que aquesta
estigui obligada a indemnitzar per la sola circumstància que el succés hagi ocorregut en un lloc de
titularitat pública, sinó que resulta imprescindible l’existència d’un nexe causal entre l’actuació de
l’Administració i el resultat lesiu. No es pot pretendre que l’Institut de la Responsabilitat Patrimonial
de les AAPP actuï com una assegurança a tot risc davant qualsevol dany o lesió que pateixin els
particulars.

Conclusió
És criteri desestimatori el de l’instructor de l’expedient per manca d’acreditació del nexe
causal entre el funcionament del servei públic i la caiguda patida per la Sra. Hidalgo.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
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informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vistos els anteriors antecedents es proposa a la Junta de Govern Local, òrgan competent
per a resoldre, per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret de 17 de juny de 2011, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
D. H. V., Exp. Núm. 794/2014, per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part expositiva del present
acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTIVITATS AMB MOTIU DE LES FESTES DE
NADAL I REIS 2014/2015.
Dins dels actes programats per la regidoria de Cultura, s’han previst les tradicionals
activitats de Nadal i Reis 2014-2015.
Atesa la necessitat de elaborar el programa de butxaca i cartelleria de les actuacions a
realitzar, així com les necessitats tècniques de les diverses activitats recollides al
programa d’actes.
Vist tots els actes programats per la Regidoria de Cultura per aquestes Festes de Nadal i
Reis de 2014 - 2015
Vist els informes favorables de consignació pressupostària signat per l’interventor
Municipal de fons, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització dels actes programats per la Regidoria de Cultura amb
motiu de les Festes de Nadal i Reis 2014 – 2015.
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SEGON.- Aprovar una despesa per un import de 6.011,06.-€ que inclou les despeses de
la realització de les activitats de Nadal i el programa de butxaca i cartelleria, segons el
detall que figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33400 22609 A 28467
del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Aprovar una despesa per un import de 3.356,86.- €, que inclou les despeses
de la realització de les activitats de reis, segons el detall que figura a l’expedient, que
anirà a càrrec de la partida 14 33000 22609 del pressupost per a l’exercici de 2015,
subordinada a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE DIFERENTS
SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIDES A DIVERSES ASSOCIACIONS DEL
MUNICIPI.

A) Ates que la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació Cultural Catalana - Iberoamericana de Vila-seca
per un import de 2.500,00-€ per afrontar les despeses del seu funcionament i activitats de
l’entitat durant l’any 2014.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Cultural Catalana Iberoamericana de Vila-seca corresponents a les despeses del seu funcionament i
activitats de l’entitat durant l’any 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Catalana Iberoamericana de Vila-seca corresponents com a justificació de la subvenció ordinària
aprovada per la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2014.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 2.500,00.-€ corresponent a la subvenció
ordinària concedida, a càrrec de la partida 14.33400.48900 O.27993 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Ates que la Junta de Govern Local en data 18 de juny de 2014 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària al Grup de Teatre la Tramoia de Vila-seca per un
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import de 3.000,-€ per afrontar les despeses del seu funcionaments i activitats i actes de
l’entitat durant l’any 2014.
Vista la relació de justificants presentades pel Grup de Teatre de La Tramoia de Vila-seca
corresponents a les despeses del seu funcionaments i activitats i actes de l’entitat durant
l’any 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada pel Grup de Teatre de la Tramoia de Vilaseca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de Govern Local
en data 18 de juny de 2014.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 3.000.-€ corresponent a la subvenció
ordinària concedida, a càrrec de la partida 14.33400.48900 O 28150 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Ates que la Junta de Govern Local en data 02 d’abril de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació Radio Club Vila-seca per un import de 700,00-€
per afrontar les despeses del seu funcionament i activitats de l’entitat durant l’any 2014.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Radio Club Vila-seca
corresponents a les despeses del seu funcionament i activitats de l’entitat durant l’any
2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Radio Club Vila-seca
corresponents com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de
Govern Local en data 2 d’abril de 2014.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 700,00.-€ corresponent a la subvenció
ordinària concedida, a càrrec de la partida 14.33400.48900 O 27263 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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D) Ates que la Junta de Govern Local en data 26 de febrer de 2014 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació Amics del teatre de Vila-seca per un
import de 10.00,00-€ per afrontar les despeses del seu funcionament i activitats de
l’entitat durant l’any 2014 i la concessió d’una bestreta del 80% del seu total.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Amics del teatre de Vila-seca
corresponents a les despeses del seu funcionament i activitats de l’entitat durant l’any
2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons, i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Amics del teatre de Vilaseca corresponents com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la Junta de
Govern Local en data 26 de febrer de 2014.
SEGON.- Aprovar la justificació per un import de 10.000.-€ i el pagament de 2.000.-€
corresponents al 20% restant de la subvenció, a càrrec de la partida 14.33400.48900 O
28429 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

E) Ates que la Junta de Govern Local en data 2 d’abril de 2014 va aprovar la concessió
d’una subvenció ordinària a l’Associació de Gegants i Grallers de Vila-seca per un import
de 1.400,00-€ per afrontar les despeses del seu funcionament i activitats de l’entitat
durant l’any 2014.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació de Gegants i Grallers de Vilaseca corresponents a les despeses del seu funcionament i activitats de l’entitat durant
l’any 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació de Gegants i Grallers de
Vila-seca corresponents com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la
Junta de Govern Local en data 2 d’abril de 2014.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 1.400,00.-€ corresponent a la subvenció
ordinària concedida, a càrrec de la partida 14.33400.48900 O 28430 del vigent
pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

F) Ates que la Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2014 va aprovar la
concessió d’una subvenció ordinària a l’Associació Cultural Vila-secana dels Motors
Antics de Vila-seca per un import de 2.900,-€ per afrontar les despeses del seu
funcionament i activitats i actes de l’entitat durant l’any 2014.
Vista la relació de justificants presentades per l’Associació Cultural Vila-secana dels
Motors Antics de Vila-seca corresponents a les despeses del seu funcionaments i
activitats i actes de l’entitat durant l’any 2014.
Vist l’informe d’existència de crèdit suficient emès per la Intervenció Municipal de Fons i
atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la documentació presentada per l’Associació Cultural Vila-secana dels
Motors Antics de Vila-seca com a justificació de la subvenció ordinària aprovada per la
Junta de Govern Local en data 25 de juny de 2014.
SEGON.- Aprovar el pagament per un import de 2.900.-€ corresponent a la subvenció
ordinària concedida, a càrrec de la partida 14.33400.48900 O 28431 del vigent
pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA A LA SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS DE VILA-SECA PER
L’ANY 2014.
Vist la relació de justificants presentats per la Societat de Pescadors Esportius de Vila-seca,
corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2014, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2014.
Vist l’informe de fiscalització 12-2014-836 favorable signat per l’Interventor, i atès el
dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de
Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per la Societat de Pescadors
Esportius de Vila-seca, mitjançant factures, per un import de 3.704,00 €, com a justificants
de la subvenció concedida a la Societat de Pescadors Esportius de Vila-seca.
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SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.800,00 € , a càrrec de la partida
14.34100.48900 (O201400028432) del pressupost municipal de 2014.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE LA XXI EDICIÓ DEL PARC
INFANTIL DE NADAL 2014 I PAGAMENT DE LA DESPESA CORRESPONENT.
Dins dels actes programats per la regidoria de Joventut per a les festes de Nadal, s’ha
previst un any més, la realització de la XXI edició del Parc de Nadal, la qual cosa
comporta la necessitat d’habilitar el Pavelló Municipal d’Esports amb la infraestructura
necessària.
Per tot això, i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació,
Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització de la XXI edició del Parc Infantil de Nadal que tindrà lloc
els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre al Pavelló Municipal d’Esports, situat al campus
educatiu i esportiu de l’Avgda. Pere Molas de Vila-seca, en horari de 17 a 20 hores.
SEGON.- Aprovar una despesa per un import màxim de 9.781,25- € per al pagament de
la infraestructura necessària que anirà a càrrec de la partida 14 33700 22606 A 28967,
del vigent pressupost.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS PER LA CONTRACTACIÓ
DE TREBALLADORS MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014.

A) Atès que l’empresa SANEA 2008, S.L., té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 4.000 euros, per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu
de 2 treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013, a
través del programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Atès que l’empresa SANEA 2008, S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha
presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 de les bases
reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 4.000 euros, corresponents a la transformació del
contracte de treball en fix o fix discontinu de 2 treballadors subvencionats mitjançant el
programa Impuls a l’Ocupació 2013.
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa SANEA 2008, S.L., en
4.000 euros per a la transformació del contracte de treball en fix o fix discontinu de 2
treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2013.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 4.000 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-27760) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SANEA 2008, S.L.
B) Atès que l’empresa MOBEN, SCP, té aprovada la concessió d’un incentiu per import
de 750 euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant tres mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa MOBEN, SCP, ha sol·licitat
el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de sis mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa MOBEN, SCP, en 750
euros per la contractació d’una treballadora aturada durant tres mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-28502) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa MOBEN, SPC.
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C) Atès que l’empresa I. G. M., té aprovada la concessió d’un incentiu per import de 650
euros, per a la contractació d’un treballador aturat durant tres mesos amb una jornada de
26 hores setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa I.G. M., ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 650 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat de tres mesos amb una jornada de 26 hores setmanals.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa I. G. M., en 650 euros per
la contractació d’un treballador aturat durant tres mesos amb una jornada de 26 hores
setmanals, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i, deixar sense efecte la part de
subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 650 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-28503) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa I. G. M.

D) Atès que l’empresa J. GRANELL, SCP, té aprovada la concessió d’un incentiu per
import de 750 euros, per a la contractació d’una treballadora durant 6 mesos a jornada
completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa J. GRANELL, SCP, ha
sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 750 euros, corresponents a la justificació d’un
contracte realitzat i justificat d’un mínim de 3 mesos a jornada completa.
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Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals, Esportius i de
Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa J. GRANELL, SCP, en
750 euros per la contractació d’una treballadora aturada durant un mínim de 3 mesos a
jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 750 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-28476) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa J. GRANELL, SCP.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS
A L’OCUPACIÓ 2014.

A) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa LIMPIEZAS SANLIMP, S.L., d’un incentiu per
a la contractació de 3 treballadors durant tres mesos amb una jornada de 30 hores
setmanals, mitjançant una oferta de treball presentada davant la Borsa de Treball
Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
Atesa la proposta del Regidor Delegat de Dinamització Laboral, i atès el dictamen emès
per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud presentada per l’empresa LIMPIEZAS SANLIMP, S.L.,
d’un incentiu per a la contractació de 3 treballadors durant tres mesos amb una jornada
de 30 hores setmanals.
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SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 2.250 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-10814) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa LIMPIEZAS SANLIMP, S.L.

B) Vist que en data 10 de desembre de 2013 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Vistes les sol·licituds presentades per l’empresa BERCOSE, S.L., d’incentius per a la
contractació de 2 treballadors durant tres mesos a jornada completa, mitjançant ofertes
de treball presentades davant la Borsa de Treball Municipal.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on es verifiquen les dades
de l’empresa, l’oferta presentada i les dades econòmiques de l’incentiu sol·licitat, de
conformitat amb les bases que regulen la concessió d’aquests incentius i, vist l’informe de
la Intervenció municipal.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds presentades per l’empresa BERCOSE, S.L., d’incentius
per a la contractació de 6 treballadors durant tres mesos a jornada completa.
SEGON. Aprovar la concessió d’un incentiu per import de 4.500 euros, que es farà efectiu
una vegada l’empresa hagi justificat la subvenció amb la documentació que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores, a càrrec de la partida 14.24100.47000
(D-27824) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa BERCOSE, S.L.
7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’AMPA DE
L’ESCOLA LA PLANA PER DESPESES D’UNA SEGONA MONITORA DE MENJADOR.
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Vista la sol·licitud presentada per la presidenta de l’AMPA de l’escola La Plana, en què
demana la concessió d’una subvenció extraordinària per afrontar el pagament del servei
d’una segona monitora de menjador per al centre escolar, durant l’any 2014.
Vist que aquesta sol·licitud va acompanyada dels justificants acreditatius del període de
gener a juny de 2014 de la subvenció sol·licitada.
De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions, amb
caràcter excepcional, per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, que
dificultin la convocatòria pública.
Considerant que l’ajut sol·licitat té caràcter d’extraordinari, vist l’informe emès per
l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar la
despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió d’una subvenció de 2.127 € per al període de gener a juny i
de 1.418 € per al període de setembre a desembre de 2014 a l’AMPA de l’escola la Plana,
per atendre el pagament d’una part de les despeses de contractació d’una segona monitora
de menjador.
SEGON. Aprovar la despesa a càrrec de la partida N 2014 14 32100 48900 651 del vigent
pressupost municipal de l’any 2014 AD 28954.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. L’entitat haurà de justificar com a màxim el dia 20 de desembre de 2014 la realització
de l’activitat durant els mesos de setembre a desembre, mitjançant la presentació de
la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció

3. amb motiu de l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió caldrà
l’anagrama municipal i remetre dos exemplars de totes les publicacions i cartells
d’aquestes activitats subvencionades per l'Ajuntament.
4. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions
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rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a
desenvolupar.
5. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
QUART. Donar la conformitat als justificants aportats del període de gener a juny i
aprovar el seu pagament per import de 2.127 O 29078.
CINQUÈ. Els justificants de l’últim període de la subvenció hauran de ser factures
originals, signades i amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA, NIF, DATA I
NÚM DE FACTURA. Seran lliurades conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la
concessió de la subvenció i del DNI o NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de
la comissió informativa de Cultura, Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
SISÉ. Notificar aquest acord a l’AMPA de l’escola La Plana i a la Intervenció Municipal de
Fons.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE RECURSOS REFERENTS A LA
BONIFICACIÓ DE LES TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS LES VIMETERES.
A) Informe favorable, si escau, d’aprovació de la resolució del recurs presentat per la
Sra. P. G., referent a la bonificació de les tarifes de la llar d’Infants les Vimeteres.
Per acord de Junta de Govern Local, del 13 d’agost de 2014, es van aprovar les sol·licituds
per obtenir bonificació per a l’escolarització, acollida i servei de menjador de les llars
d’infants municipal Les Vimeteres. Algunes de les peticions presentades pels pares van ser
denegades per incompliment dels requisits establerts per accedir als ajuts públics.
Un cop notificat aquest acord a la senyora Pamela García, mare d’una alumna, presenta un
recurs en què exposa que ja ha satisfet les quantitats pendents que motivaven la seva
denegació de bonificació.
Vist l’informe tècnic, emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament, d’acord amb
l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, tarifes pel servei de llars d’infants
municipals, concretament el que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a aplicar segons
nivell de renda.
Vist l’informe, emès per l’Interventor Municipal de Fons, que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Estimar el recurs presentat per la senyora P. G., mare de la alumna J. Q. G., atès
que aporta documentació que motiva la revisió de la sol·licitud de bonificació i es valora amb
efectes econòmics des de l’1 de gener fins al 31 de juliol de 2015.

Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes

Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 14 €/mes
Aportació família, 126 €/mes
SEGON. Aprovar la despesa de bonificació per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres a
causa de la presentació de recurs a l’acord de Junta de govern Local del 13 d’agost de 2014
per un import de 336 € que correspon a:
Detall de la bonificació:
Alumna J. Q. G.
48 euros x 7 mesos = Total 336 euros
(de gener a juliol de 2015)

A càrrec de la partida 14.32300.22799 del pressupost municipal de l’any 2015,
subordinada a l’aprovació definitiva del respectiu pressupost.
QUART. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
B) Informe favorable, si escau, d’aprovació de la resolució del recurs presentat pel Sr. M.
D., referent a la bonificació de les tarifes de la llar d’Infants les Vimeteres.
Per acord de Junta de Govern Local, del 13 d’agost de 2014, es van aprovar les sol·licituds
per obtenir bonificació per a l’escolarització, acollida i servei de menjador de les llars
d’infants municipal Les Vimeteres. Algunes de les peticions presentades pels pares van ser
denegades per incompliment dels requisits establerts per accedir als ajuts públics.
Un cop notificat aquest acord al senyor M. D., pare d’una alumna, presenta un recurs en què
exposa que ja ha satisfet les quantitats pendents que motivaven la seva denegació de
bonificació.
Vist l’informe tècnic, emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament, d’acord amb
l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, tarifes pel servei de llars d’infants
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municipals, concretament el que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a aplicar segons
nivell de renda.
Vist l’informe, emès per l’Interventor Municipal de Fons, que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Estimar el recurs presentat pel senyor M. D., pare de la alumna Sara D. G., atès
que aporta documentació que motiva la revisió de la sol·licitud de bonificació i es valora amb
efectes econòmics des de l’1 de gener al 31 de juliol de 2015.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 17 €/mes
Aportació família, 153 €/mes

Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 5%, 7 €/mes
Aportació família, 133 €/mes

Acollida, 35 €/mes
Aportació Ajuntament 5%, 1,75 €/mes
Aportació família, 33,25 €/mes
SEGON. Aprovar la despesa de bonificació per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres a
causa de la presentació de recurs a l’acord de Junta de govern Local del 13 d’agost de 2014
per un import de 180,25 € que correspon a:
Detall de la bonificació:
Alumna S. D. G.
25,75 euros x 7 mesos = Total 180,25 euros
(de gener a juliol)

A càrrec de la partida 14.32300.22799 del pressupost municipal de l’any 2015,
subordinada a l’aprovació definitiva del respectiu pressupost.
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
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7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE BONIFICACIONS A LES TARIFES
DE LA LLAR D’INFANTS LES VIMETERES.
Vista la sol·licitud presentada pels pares dels infants, L.A. M. i D. N. S., usuaris de la llar
d’infants municipal Les Vimeteres per obtenir bonificació pels serveis d’escolarització,
menjador i hora d’acollida durant el curs escolar 2014-2015 (de gener a juliol de 2015).
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud per obtenir bonificació en l’escolarització i servei de menjador
dels seus fills a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el curs escolar 2014-2015.
Alumna: L. A. M.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20%, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 14 €/mes
Aportació família, 126 €/mes
Alumne: D. N. S.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 10%, 17 €/mes
Aportació família, 153 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 5%, 7 €/mes
Aportació família, 133 €/mes
SEGON. Aprovar la despesa de bonificació per a la llar d’infants municipal Vimeteres per un
import de 504 € que correspon a:
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Detall de les bonificació:
Alumna L. A. M.
48 euros x 7 mesos = Total 336 euros
(de gener a juliol de 2015)

Alumne D. N. S.
24 euros x 7 mesos = Total 168 euros
(de gener a juliol de 2015)
Total mensual de totes les bonificacions són 48 € + 24 €= 72 euros x 7 mensualitats de
gener a juliol de 2015 = 504 €

A càrrec de la partida 14.32300.22799 del pressupost municipal de l’any 2015,
subordinada a l’aprovació definitiva del respectiu pressupost.
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI
ADDICIONAL DE TRANSPORT ESCOLAR DEL NUCLI DE LA PINEDA ALS
INSTITUTS.
Per acord de la Junta de Govern Local del passat dia 8 d’octubre de 2014, es va aprovar
un servei addicional de transport escolar des del nucli de La Pineda als dos Instituts de
Vila-seca, per tal de donar cabuda als alumnes dels ensenyaments postobligatoris, durant
el termini del primer trimestre del curs escolar 2014-2015 i, d’aquesta manera, tenir
l’oportunitat de valorar l’ús real que els alumnes facin d’aquest servei.
Vist l’informe facilitat per l’empresa transportista sobre l’ocupació diària del servei referent
als mesos d’octubre i novembre i consultades les direccions dels dos instituts, es
considera necessari disposar del servei per al període comprès entre el mes de gener a
juny 2015.
Vistos els pressupostos presentats per diferents empreses del sector, vist l’informe emès
per la Cap d’Àrea de Serveis a les Persones i pel Secretari General indicant que per les
seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
un contracte menor per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat als articles 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
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Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts
d’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Teresa y José Plana, empresa Plana SL, el contracte
menor d’un servei addicional de transport escolar del nucli de La Pineda als instituts de
Vila-seca durant el període comprès entre gener i juny 2015.
SEGON.- Aprovar una despesa per import de 14.394,00€ més 10% en concepte d’IVA
1.439,40€, la qual cosa fa un total de 15.833,40€, subordinada a l’existència de crèdit
derivada de l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2015.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a les direccions de l’Institut
Ramon Barbat i Miracle, de l’Institut Vila-seca

7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE LA GUIA DE FORMACIÓ PER A
L’ANY 2015.

Vista la Guia de Formació corresponent a l’any 2015, on hi ha previst la realització de
diferents cursos de formació ocupacional i de reciclatge al Centre Municipal de Formació i
Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar cursos de formació amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat
dels aturats del municipi en els sectors on hi ha demanda d’ocupació per una banda, i per
l’altra, el reciclatge de treballadors en actiu amb la finalitat de millorar les seves capacitats
professionals.
Vist el pressupost presentat per Novagràfic per a la realització i disseny de la Guia de
Formació 2015, amb un import de 1.284 euros + 269,64 euros en concepte d’IVA, amb un
total de 1.553,64 euros i, tenint en compte que aquest servei pot conceptuar-se i ser
tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels
arts. 111 i 138,3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient.
Atès que per a la realització d’aquesta guia s’ha tingut en compte les enquestes de
satisfacció realitzades als alumnes que realitzen cursos i les enquestes de detecció de
necessitats formatives realitzades a les empreses del municipi.
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Atès que es proposa la fixació d’un preu públic a satisfer pels alumnes per cobrir una part
del cost del servei i de conformitat amb allò que disposen els articles 41 a 44 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la Guia de Formació 2015 que compren el detall de totes les activitats
formatives ocupacionals i de reciclatge les quals tindran un cost aproximat de 87.960
euros, subordinat a l’aprovació definitiva del respectiu pressupost de l’exercici 2015.
SEGON. Aprovar la despesa per l’adjudicació de la confecció de la Guia de Formació
2015 a Novagràfic per un import de 1.553,64 euros (IVA inclòs), a càrrec de la partida
14.24100.22699 (AD-28957) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Aprovar els preus públics a abonar pels alumnes que figuren a l’expedient i que
consten especificats en el detall de cada curs juntament amb les hores.
QUART. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i al SOCE.

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI PER ACTIVITATS
ESPORTIVES PER ALS ALUMNES DE L’AULA 15.
Vista la proposta de contracte a signar entre l’Ajuntament de Vila-seca i I.G.E. SLU,
empresa que gestiona la instal·lació “Complex Esportiu Municipal Piscines Vila-seca”, per
a l’ensenyament i la pràctica de la natació durant el curs 2014-2015.
Per les seves característiques, aquest és un contracte menor per raó de la quantia de
conformitat amb allò que disposen els articles 111 i 138 del RDL 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix dels mínims establers a l’article 11, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de les factures corresponents a l’expedient.
Atès que l’article 67 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú determina la possibilitat que la falta
d’autorització pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa per l’òrgan
competent.
Vist l’informe tècnic, l’informe justificatiu de la idoneïtat pedagògica i l’informe emès per la
Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació per afrontar
aquesta despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del contracte per a la realització del contracte de
prestació de servei del programa d’activitats aquàtiques per a l’alumnat de la Unitat
d’Escolarització Compartida Municipal “Aula 15” durant el curs lectiu 2014-2015 a
l’empresa I.G.E. S.L.U.
SEGON.- Autoritzar una despesa màxima de 2.177,76€ segons el detall que es presenta
a continuació:
−

Setembre 2014 (període del 16/09 fins el 30/09 de 2014):
9,02€ x 13 alumnes = 117,26€ [2 gratuïtats]

−

Octubre-novembre-desembre 2014 (primer trimestre 14/15)
48,70€ x 13 alumnes = 633,10€ [2 gratuïtats]

−

Gener-febrer-març 2015 (segon trimestre 14/15)
54,90€ x 13 alumnes = 713,70€ [2 gratuïtats]

−

Abril-maig-juny 2015 (tercer trimestre 14/15)
54,90€ x 13 alumnes = 713,70€ [2 gratuïtats]
Total: 2.177,76€

La despesa corresponent al 2014 per import de 750,36€ s’autoritza a càrrec de la partida
2014.14.32300.22699 (D 28613) del vigent pressupost municipal.
La despesa corresponent al 2015 per import de 1.427,40€ restarà subordinada al crèdit
que per a aquest exercici s’autoritzi el respectiu pressupost.
TERCER.- Validar l’import de 750,36€ corresponent als serveis dels mesos compresos
durant el període del primer trimestre (de setembre a desembre 2014).
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, a l’Aula 15 i a
l’empresa I.G.E. S.L.U.
7.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que ha
emès l’EBAS en cadascuna d’elles i,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 1 que consta a l’expedient amb
la relació de beneficiaris, concepte i imports, amb data 19 de novembre de 2014, per un
import total de 840,00 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 RCC 29083 del
vigent pressupost municipal.
SEGON. El termini per justificar els ajuts finalitzarà el 15 de desembre de 2014.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la. Els justificants dels ajuts hauran de ser
factures originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
7.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE TARRAGONA.
Vista la relació de justificants presentats per la Lliga contra el Càncer de les Comarques
de Tarragona, com a justificació per a la subvenció concedida, i vist el dictamen emès per
la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2014.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a la Lliga contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona, amb NIF G43386747, per un import de 710,00 € a càrrec de
la partida 2014 14 2300 48000 O 28437 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ “AYÚDALE A CAMINAR”.
Vista la sol·licitud presentada per l’ “Asociación Ayúdale a Caminar”, en què demana la
concessió d’una subvenció per la creació i manteniment de llocs de treball per a persones
amb discapacitat, dins del Projecte d’Integració Laboral de persones discapacitades,
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir una subvenció de 300,00 € a l’ “ Associación Ayúdale a Caminar”,
amb NIF G28895217, per la creació i manteniment de llocs de treball per a persones amb
discapacitat, dins del Projecte d’Integració laboral de persones discapacitades, , a càrrec
de la partida 2014.14.23000.48000 ADO 28435 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses de les activitats sol·licitades.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
QUART. Donar la conformitat als justificants aportats i aprovar el seu pagament per
import de 300,00 €.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ “AMICS DEL LORETO”.
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Vista la documentació presentada per l’Associació Amics del Loreto, com a justificació per
a la subvenció concedida per la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2014 a
favor del “Telefòn de l’Amistad”, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’Associació Amics del Loreto com a
justificació de la subvenció concedida a favor del “Telèfon de l’Amistad”, per l’any 2014.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 300,00 €, a càrrec de la
partida 2014 14 23000 48000 O 28436 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER.
Vista que l’Associació Espanyola contra el Càncer ha sol·licitat la col·laboració econòmica
de l’Ajuntament de Vila-seca en la celebració d’un sopar benèfic, amb l’objectiu de
recaptar fons per incrementar la investigació oncològica i per als programes de prevenció
i ajuda als malats de càncer i als seus familiars.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció ordinària de 537,20 € a l’Associació Espanyola contra
el Càncer, amb l’objectiu de recaptar fons per incrementar la investigació oncològica i per
als programes de prevenció i ajuda als malats de càncer i als seus familiars, a càrrec de
la partida 2014.14.23000.48000 ADO 27268 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses de les activitats sol·licitades.
2. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
4. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
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qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
5. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
6. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
QUART. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció i el seu
pagament a l’Associació Espanyola contra el Càncer, amb NIF G28197564, per un import
de 537,20 € a càrrec de la partida 2014 14 23000 48000 ADO 27268 del vigent
pressupost municipal.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
AFANOC, PER LA CAMPANYA 2014.
Vista la relació de justificants presentats per AFANOC,com a justificació per a la
subvenció concedida, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2014.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a l’ AFANOC, amb NIF G58677493, per
un import de 750,00 € a càrrec de la partida 2014 14 2300 48000 O 26723 del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOU CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT EN MATÈRIA DE
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SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès, on s’hi adjunta la
certificació de l’acord plenari de l’esmentat Consell Comarcal de data 29 de juliol de 2014,
que fa referència a l’aprovació del protocol addicional de concreció per al 2014 del
Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Tarragonès, en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat,
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2014, pel qual es va aprovar la
pròrroga del conveni, supeditada a l’aprovació del nou contracte programa entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Tarragonès,
Atès que la vigència d’aquest nou conveni avarca des de l’1 de gener de 2014 fins el 31
de desembre de 2015, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ratificar el nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i el
Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis socials i altres programes relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat, d’acord amb el Contracte Programa signat entre
el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Tarragonès.
SEGON. La vigència d’aquest conveni finalitza el dia 31 de desembre de 2015, coincidint
amb la mateixa que s’estipula pel Contracte Programa per la coordinació, cooperació i
col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del
Tarragonès, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
les polítiques d’igualtat.
TERCER. Autoritzar una despesa provisional de 206.000 € a càrrec del pressupost de
2015, subordinada a la seva aprovació expressa i definitiva del Pressupost general de
l’Ajuntament pel 2015. L’import d’aquesta despesa s’ajustarà a la liquidació final del cost
del servei que presenti el Consell Comarcal del Tarragonès.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal de Fons.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, passar
a l’estudi dels següents assumptes:
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8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADQUISICIÓ DE DIVERSES MATERIAL INFORMÀTIC.

Atès s’ha d’efectuar l’ampliació del sistema i de la capacitat de còpies de seguretat amb
l’adquisició de discos i d’un nou NAS per a còpies de seguretat.
Atès que la necessitat respon i s’ajusta a criteris de renovació de l’equipament existent en
desús tecnològic, i a la necessitat efectuar la renovació del maquinari existent atès els ús
de les necessitats actuals de les tasques administratives fa necessari la seva renovació.
Atès que amb aquesta finalitat s’han demanat pressupostos a proveïdors habituals de
l’Ajuntament: ALSYS, ICOT, SA, i INFORDISA, SA, essent la que resulta ser la millor
l’oferta econòmica la formulada per ICOT, SA, la qual ofereix el subministrament complet i
la instal·lació inclosa pel preu de 3.507,02 IVA inclòs.
La configuració del programari per efectuar les còpies de seguretat, es realitzarà pel
Tècnic de Sistemes encarregat dels sistemes informàtics de l’ajuntament.
Atès que el contracte definit té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb allò
que disposen els articles 9, 19.1 a) i 290 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 (en
endavant, TRLCSP) i es qualifica de subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministres es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un
pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a
l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del regidor de de Noves Tecnologies, la Junta
de Govern Local acorda el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a ICOT (NIF A43132422) pel preu total, de 3.507,02 €, l’ IVA inclòs,
l’adquisició següent:
•
•
•
•

4 discos de 4 TB pel NAS actual Iomega StorCenter px4-300r
NAS model Synology RS2414ÇRP+
4 discos de 4 TB pel NAS Synology RS2414ÇRP+
Incloure la instal·lació dels equips de còpies.

SEGON. Autoritzar la despesa de 3.507,02 euros (Iva inclòs), amb càrrec a les partides del
vigent pressupost municipal següents:
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•

•

Partida 2014.92000.62600 (AD-29084) per un import de 2.174,37 €, que
correspon a:
o NAS model Synology RS2414ÇRP+
o Instal·lació dels equips de còpies.
Partida 2014.92000.22002 (AD-29085) per un import de 1332.65 €, que correspon
a:
o 4 discos de 4 TB pel NAS per Iomega StorCenter px4-300r
o 4 discos de 4 TB pel NAS Synology RS2414ÇRP+

TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
8.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE LA LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE L’ESPAI DE JARDÍ DEL CASTELL COM A
ESPAI PÚBLIC AL CARRER DEL CASTELL I COMTE SICART.
Es preveu que la Junta de Govern local en sessió de 10 de desembre de 2014 aprovi la
Memòria valorada per les obres de condicionament de l’espai de jardí del Castell com a
espai públic al carrer del Castell i Comte Sicart. El pressupost de la Memòria valorada és
de 65.966,10 € pressupost net i 13.852,88 € en concepte d’IVA que fan un total de
79.818,98 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 1 de desembre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la
Memòria valorada pel condicionament de l’espai de jardí del Castell com a espai públic al
carrer del Castell i Comte Sicart.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 1 de
desembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants del
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, a càrrec de la partida
2014.13.33600.63200 (A29203), que compleix els requisits que es contemplen en el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març).
Vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
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la Memòria valorada pel condicionament de l’espai de jardí del Castell com a espai públic
al carrer del Castell i Comte Sicart.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 65.966,10
€ pressupost net i 13.852,88 € en concepte d’IVA que fan un total de 79.818,98 € (IVA
inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.

8.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL EN EL MUNICIPI
DE VILA-SECA.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació del servei de conservació i manteniment de
la senyalització horitzontal i vertical en el municipi de Vila-seca, la despesa derivada
d’aquesta contractació té caràcter anticipat i queda condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient dins de l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost
municipal de l’exercici 2015, d’acord amb l’article 110.2 del TRLCSP.
La responsable adjunta de Serveis Territorials i de Planificació ha emès informe en data 4
de novembre de 2014, respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació,
d’acord amb allò que disposa l’article 174 i següents i concordants del Reial Decret
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de
regir la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de
conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical en el municipi de Vilaseca.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima anual de
17.380,00 € (sense IVA) i 4.620,00 € en concepte d’IVA i que fan un total de 22.000,00 €
(IVA inclòs), essent la durada del contracte de dos anys, prorrogables per un any més, i
disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de
l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
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disposa l’article 178 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.

8.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRORROGAR UN ANY LA VIGÈNCIA DEL
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ DELS
CONTRACTES D’ASSEGURANCES PRIVADES I GESTIÓ DE RISCOS.
El 29-1-2010 es va formalitzar amb l’UTE “MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS
Y ALBERT SALVADÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. VILA-SECA 2010,
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESES”, amb una participació a la UTE de MARSH SA.
Mediadores de Seguros (CIF-A081332322) del 50%, i amb una participació a l’UTE
d’ALBERT SALVADÓ CORREDURIA D’ASSEGURANCES SL. (CIF – B43622364) del
50%, el contracte per a la prestació dels serveis de mediació dels contractes
d’assegurances privades i gestió de riscos que realitzi l’Ajuntament de Vila-seca,
adjudicat per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 11 de gener
de 2010, amb una vigència inicial fins el 31-12-2013.
El termini d'execució del contracte es fa fixar en quatre anys, prorrogables anualment de
forma expressa a voluntat de l’Ajuntament, fins a un màxim de dues pròrrogues d’un any
cadascuna, per la qual cosa, la durada màxima del contracte, inclosos les seves pròrrogues
no podrà excedir de sis anys.
Per acord de la JGL de 18-12-2013 es va aprovar la primera pròrroga per un període d’1
any, amb efectes a partir de l’1-1-2014 fins el 31-12-2014.
Atès que en data 27-11-2014 (RED 7282) els representants de la UTE “MARSH, S.A.
MEDIADORES
DE
SEGUROS
Y
ALBERT
SALVADÓ
CORREDORIA
D’ASSEGURANCES, S.L. VILA-SECA 2010, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESES,
formula sol·licitud de pròrroga de l’execució de contracte per a una anualitat.
Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció per ambdues parts, i que per part
de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir per una anualitat més la referida
adjudicació.
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues s’estableix tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a
concurrència la realització d’aquestes.
Atès que els contractes de serveis públics adjudicats abans de l’entrada en vigor del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, es regeixen en quan als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i
règim de pròrrogues, per la normativa anterior, o sigui pel RDL 2/200, de 16 de juny que
aprova el TRLCAP, segons la DT 1a d’aquesta Llei.
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Atès que la pròrroga proposada no generarà cap despesa afegida per a l’Ajuntament de
Vila-seca, ja que l’adjudicatari serà retribuït de forma exclusiva per la/les
Companyia/Companyies asseguradores amb les quals es concertin les assegurances i en
els quals procediments hagi hagut d’intervenir com a conseqüència de la present
contractació, mitjançant comissió o corretatge amb càrrec a les primes netes.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del Regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la segona i última pròrroga per un període d’un any del contracte
administratiu que es va formalitzar amb la UTE “MARSH, S.A. MEDIADORES DE
SEGUROS Y ALBERT SALVADÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. VILA-SECA
2010, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESES (NIF U55504260) el 29-1-2010, regulador de
la prestació dels serveis serveis de mediació dels contractes d’assegurances privades i
gestió de riscos que realitzi l’Ajuntament de Vila-seca, la qual durada inicial era de quatre
anys (2010 a 2013), amb manteniment de les mateixes condicions administratives i
econòmiques aprovades, amb una vigència i efectes a partir de l’1-1-2015 fins el 31-122015.
SEGON. Notificar-ho a la UTE “MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS Y ALBERT
SALVADÓ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, S.L. VILA-SECA 2010, UNIÓN
TEMPORAL DE EMPRESES, i donar-ne trasllat a la Intervenció de Fons de l’Ajuntament.
TERCER. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present acord .
8.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la junta de Govern Local en sessió
realitzada el dia 3 de desembre de 2014, al punt primer de l’acord d’aportacions de
l’Ajuntament al Pla de Pensions del personal funcionari i laboral per a l’any 2014.
Atès, en conseqüència, que cal procedir a efectuar la oportuna correcció i vist allò que
disposa l’article 105.2 de la Llei 41/ 1999 de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, mitjançant el qual les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o
aritmètics que existeixen en el seus actes
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’error material apreciat al punt primer de l’acord de la Junta de
Govern Local de 3 de desembre, el qual quedarà redactat de la següent manera:

44

“ Aprovar les despeses per import de 67.150 euros a càrrec de la partida 15 21100.12700
i 26.350 euros a càrrec de la partida 15 21100.13700 “ Aportació de l’Ajuntament Pla de
Pensions Caixa 70 personal funcionari i personal laboral del vigent pressupost municipal”
a favor de l’entitat gestora del Pla , VIDACAIXA, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS,
amb NIF A-58333261, essent l’entitat dipositària La Caixa, de les quantitats anuals que es
detallen i relacionin en l’expedient respecte de tots els empleats integranta del Pla .” ( Any
2014 : 850 euros/empleat)
Quedant inalterable la resta de l’acord.
SEGON.- Notificar l’acord a la Comissió promotora del Pla VidaCaixa, S.A de Seguros y
Reaseguros i a la Intervenció municipal.

9è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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