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

DATA:
LLOC:
HORARI:

12 de novembre de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,15 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sr. Alfred Ventosa Carulla, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor

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 5 DE NOVEMBRE DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 5 de novembre de 2014, que
és aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’APORTACIÓ PROVINENT DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ CULTURAL ENTRE L’AJUNTAMENT I L’AUTORITAT
PORTUÀRIA A LA FUNDACIÓ PRIVADA “AUDITORI JOSEP CARRERAS”.
Vist l’acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada el dia 16-07-2001 pel qual
s’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i l’Autoritat
Portuària de Tarragona per la realització i finançament d’activitats culturals,
promogudes per l’Ajuntament.
Atès que en el seu apartat B, estableix que l’Autoritat Portuària aportarà, durant el
període de vigència del conveni, una quantitat anual actualitzada amb l’IPC, en
concepte de col·laboració amb la programació i funcionament de la Fundació privada
“Auditori Josep Carreras”, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’aportació de 47.623,65 €, amb càrrec a la partida 14.33401.48900
ADO 26063 del vigent pressupost municipal, que provenen del Conveni signat amb
l’Autoritat Portuària de Tarragona, exercici 2014, a la Fundació privada “Auditori Josep
Carreras”, per al seu funcionament.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Fundació privada “Auditori Josep
Carreras” i a la Intervenció municipal.

3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2014093.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 30
d’octubre de 2014, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2014093, per
import de 92.215,64 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DEL SOLAR
MUNICIPAL DEL CASTELL DE VILA-SECA I EL SEU ENTORN.
Per tal de poder urbanitzar i enjardinar adequadament tot l’espai exterior al Castell
de Vila-seca, es fa necessari disposar d’una planimetria acotada de tot el recinte
tancat del solar del castell, així com també de l’espai exterior a la tanca, com son el
carrer del Castell, via FFCC i plaça de la Constitució.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Estudios Topogràficos Vila-seca SLUP,
pels treballs esmentats per import de 2.640,00 € sense IVA i 554,40 € en concepte
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d’IVA, que fan un total de 3.194,40 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com
l’informe emès pel Cap de l’àrea de serveis públics i el de l’interventor municipal de
fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 AD-25870 del pressupost municipal, del pressupost municipal, i
vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les
seves característiques, aquest contracte de serveis 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, 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 Estudios Topogràficos Vila-seca SLUP, el contracte
menor de serveis d’assistència tècnica per l’aixecament topogràfic del solar municipal
del Castell de Vila-seca i el seu entorn, presentant un pressupost per import de
2.640,00 € sense IVA i 554,40 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.194,40 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.194,40 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 AD-25870 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Estudios Topogràficos Vila-seca
SLUP, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
DIRECCIÓ D’OBRA DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE
MILLORA DE LES VORERES I ARRANCADA D’ARBRES AL C. ENRIC
MORERA I PEP VENTURA DE LA PINEDA.
S’ha d’encarregar la direcció d’obra de la memòria valorada de les obres de millora
de les voreres i arrencada d’arbres al c. Enric Morera i Pep Ventura de La Pineda.
Els àmbits inclouen tot el tram del carrer Enric Morera restant entre els carrers
d’Emili Vendrell i d’Alfredo Kraus per a la Fase 1, i el tram inicial de Pep Ventura per
a la Fase 2, amb una longitud total aproximada de 235 m per al tram d’Enric Morera
i 220 m per al tram de Pep Ventura.
Vist el pressupost presentat per Arquidavic SLP, pels treballs esmentats per import
de 3.764,44 € sense IVA i 790,53 € en concepte d’IVA, que fan un total de 4.554,97 €
(IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos per l’arquitecte
municipal i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-25864 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant
que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser
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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, 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 Arquidavic SLP, el contracte menor de serveis
d’assistència tècnica per la direcció d’obra de la memòria valorada, al tram inicial de
les obres de millora de les voreres i arrencada dels arbres al c. d’Enric Morera i Pep
Ventura de La Pineda, presentant un pressupost per import de 3.764,44 € sense IVA i
790,53 € en concepte d’IVA, que fan un total de 4.554,97 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa per la direcció de les obres de millora de les voreres i
arrencada dels arbres, al c. Enric Morera i Pep Ventura de La Pineda, per import de
4.554,97 (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2014.13.15000.61900 AD-25864 del
pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Arquidavic SLP, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE
FIANÇA.

- SOL·LICITUD DEL SR. F. H. R. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER PINTAR LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C. DEL PATRÓ, 16 DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. F. H. R., el retorn de la fiança dipositada per pintar la
façana de l’habitatge situat al c. del Patró, núm. 16 de Vila-seca, per import de
600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2014, mitjançant el
qual es van adjudicar les obres de renovació de la Plaça Sant Joan i vials
adjacents.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa M Y GRUAS, SA. en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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. Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres de
renovació de la Plaça Sant Joan i vials adjacents, realitzades per M. Y J GRUAS,
SA. per un import de 31.122,77 € sense IVA i 6.535,78 € en concepte d’IVA que un
cop incorporat dóna un total de 37.685,55 €.
SEGON. Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 14.13.15100.61905
(OFRET 26079) del pressupost municipal.
TERCER. Aprovar la compensació de 191,84 € en el pagament de la certificació
d’obres núm. 1 en concepte de despeses de publicitat que d’acord amb el plec de
clàusules de la licitació de l’obra, són a càrrec del contractista.
4.5 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT TRAMITAT PER APROVAR L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LA
NETEJA DE LES PARCEL.LES 2F-1, 2F-2, 2F-3, 2F-4, 1F-4, 1F6 i 1F-7 DEL PPVI-6, PROPIETAT DE RURBAN SA.
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 15 de maig de 2014 es va incoar
expedient d’ordre d’execució dictat per ordenar a RURBAN SA l’execució de les
actuacions necessàries per a conservar les parcel·les 2F-1, 2F-2, 2F-3, 2F-4, 1F-4,
1F-6 I 1F-7, del PP-VI-6, de Vila-seca, en les condicions de salubritat i neteja
legalment exigibles.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals en data 21 d’octubre de 2014, en què
es constata que no s’ha procedit a la neteja de les parcel·les de referència.
Vist l’informe tècnic en el qual es valoren les actuacions a realitzar en el supòsit
d’execució subsidiària en 2.100,00 €, sense perjudici de la liquidació definitiva que
resulti.
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Atès allò establert a l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i a l’art.
98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Atès que per delegació de l'Ajuntament Ple de data 5 de juliol de 2011, correspon a
la Junta de Govern Local, dictar l’execució subsidiària, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Acordar, de conformitat amb l’article 98 de la llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, l’execució subsidiària dels treballs de neteja de les parcel·les
2F-1, 2F-2, 2F-3, 2F-4, 1F-4, 1F-6 i 1F-7, del PP-VI-6, de Vila-seca.
SEGON: Advertir a l’interessat que l’import dels treballs s’estima per l’informe tècnic
obrant en l’expedient en 2.100,00 €, per a la neteja de la part del terreny lindant al
nucli urbà, sense perjudici de la liquidació definitiva.
TERCER. Ordenar la contractació de les obres en els termes previstos en el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT PER LA NETEJA DEL
TANCAMENT DEL BAIX 2 DEL C. COMTE SICART, 80, DE VILA-SECA.

Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 16 d’octubre de 2014, es va incoar
expedient d’ordre d’execució adreçat a ordenar al senyor A. B. H. l’execució de les
actuacions necessàries per conservar el tancament situat al carrer Comte Sicart,
núm. 80, baixos 2,de Vila-seca.
Vist que per part dels Serveis Administratius d’Urbanisme s’ha constatat que és un
tema que afecta exclusivament al dret de propietat i a les relacions entre veïns, per
la qual cosa, si s’escau, per part de la comunitat de propietaris s’haurà d’exercir les
accions legals que preveu la normativa jurídico-privada, i concretament, la Llei
49/60, de 21 de juliol de propietat horitzontal (BOE núm. 176, de 23 de juliol de
1960), per a la seva defensa davant l’ordre jurisdiccional civil.
Atès l’informe jurídic emès al respecte, segons el qual s’ha produït l’extinció de
responsabilitat del senyor A. B. H., i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acordar el sobreseïment de l’expedient de restauració de la legalitat
urbanística, d’acord amb l’article 20 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel
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qual s’aprova el Reglament regulador del procediment sancionador en relació a
l’article 20 del Decret 278/1993, de 9 de novembre , pel qual s’aprova el Reglament
regulador del procediment sancionador en relació a l’article 200.1 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
SEGON. Notificar aquest acord al Sr. A. B. H..

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA VORERA DEL
FRONTAL DE L’ESGLÈSIA ESPERIT SANT DE LA PINEDA.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar aquest assumpte pendent
per a un millor estudi.
4.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
D’OBRES PER A LA REPOSICIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL C. RIUDOMS DE
VILA-SECA.
La canonada de clavegueram del c. Riudoms, presentar pèrdues d’estanqueïtat a
causa de la seva antiguitat, provocant alhora un sanejament deficient de les aigües
residuals que li arriben de les diferents escomeses, per la qual cosa, es fa necessari
la seva reposició complerta.
Vist el pressupost presentat pel Sorea SA, pels treballs esmentats per import de
11.814,59 € sense IVA i 2.481,06 € en concepte d’IVA, que fan un total de 14.295,66 €
(IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap de l’àrea
de 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-25866 del
pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis
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, 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 Sorea SA, el contracte menor d’obres per a la reposició del
clavegueram del c. Riudoms, de Vila-seca, presentant un pressupost per import de
11.814,59 € sense IVA i 2.481,06 € en concepte d’IVA, que fan un total de 14.295,66 €
(IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar la despesa de 14.295,66 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15500.61901 AD-25866 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Sorea SA, al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5è.- ASSUMPTES SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CLASSIFICACIÓ DE PROPOSICIONS
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ D’UNA PÒLISSA
D’ASSEGURANÇA PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL
PERSONAL FUNCIONARI DE NOU INGRÈS I LABORAL DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local en data 17-9-2014 va aprovar l’expedient de contractació
i el Plec de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques i el Plec Tècnic per a
l’adjudicació d’una pòlissa d’assegurança per a la prestació d’assistència sanitària al
personal funcionari de nou ingrés i laboral de l’Ajuntament de Vila-seca, anys 2015 i
2016, per procediment obert, en règim de tramitació ordinària.
La difusió pública de l’acord es fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 221,
de 26-9-2014 i Perfil del Contractant de la seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilaseca (a partir de les 10.32.47 hores del dia 26-9-2014).
Atès que durant la licitació es va presentar la proposició que consta en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació
del contracte pel procediment obert en base a una pluralitat de criteris de valoració
d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i els plecs de
clàusules que regulen aquesta contractació.
Atès que amb data 3-11-2014 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta, després
de la recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà la corresponent proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de
Seguros S.A.U A , la qual ha obtingut en conjunt la puntuació necessària en el
procediment obert de licitació portat a l’efecte, segons aplicació dels criteris ponderats
i objectius establerts d’aplicació.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat
amb l’establert per l’article 151.1 i la Disp. Addic. 2a del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar la relació de valoració efectuada per la Mesa de Contractació de
data 3 de novembre de 2014, en aplicació dels criteris ponderats i objectius, de les
ofertes presentades al procediment d’adjudicació d’una pòlissa d’assegurança per a
la prestació d’assistència sanitària al personal funcionari integrat de l’Ajuntament de
Vila-seca, anys 2015 i 2016 (Exp. GOV 477/14).
Quadre resum de la puntuació final obtinguda per l’únic licitador presentat en el
procediment d’adjudicació:
Proponent
ASISA,
Asistencia
Sanitaria
Interprovincial
de Seguros
S.A.U.

Valoració
tècnica

0

Valoració
econòmica

80

TOTAL
80

Segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació en el procediment de
contractació, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats
al seu dia, és la presentada per l’empresa ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial
de Seguros S.A.U, pel preu unitari de la prima per funcionari de nou ingrés i personal
laboral de l’Ajuntament de Vila-seca és de 38 €/mes (exempts d’Iva).
SEGON. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació,
notificar y requerir al legítim representant de l’entitat ASISA, Asistencia Sanitaria
Interprovincial de Seguros S.A.U (CIF: A-08169294), entitat licitadora que ha
obtingut la millor puntuació en el procediment Exp. GOV. 477/2014, perquè aporti
dins el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent a aquell en que hagi rebut el
requeriment, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i efectuï la constitució
de la garantia definitiva per import del 5% de l’import d’adjudicació (5.928,00 €),
així com que justifiqui la documentació exigida en la clàusula 14ª del Plec
econòmic, administratiu i jurídic.
TERCER. Advertir a l’empresa ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de
Seguros S.A.U ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U, que
de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor.
QUART. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari.
SISÈ. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per
a resoldre al respecte.
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5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VILA-SECA, ANY 2014.
Vist l’escrit RED 5375/13 de 28 d’agost, presentat pel president de la Cooperativa
Agrícola de Vila-seca en els quals sol·licita ajut econòmic per a sufragar les
despeses originades de les assegurances contractades per a la collita d’olives de
l’actual temporada de 2014, que han efectuat els seus socis.
Atès que entre els objectius d'aquests ajuts hi ha restablir i potenciar la
competitivitat de la cooperativa agrícola i de la zona rural del municipi, i de facilitar i
millorar el desenvolupament d'activitats econòmiques i socials dels seus socis amb
l'adopció de mesures de producció, modernització, de gestió empresarial i de
comercialització dels productes agrícoles.
Atès que es poden concedir de forma directa les subvencions previstes en els
pressupostos generals de les entitats locals en els casos en què la dotació
pressupostària i beneficiari apareguin determinats en l’estat de despeses del
Pressupost.
Atès que aquesta subvenció es pot concedir de manera directa d’acord amb el
disposat per l’article 28 en relació amb l’article 22 2) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (conforme a la redacció donada per la
disposició final dècima de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos
generals de l’estat per al 2013), que estableix com a excepció als principis de
publicitat i concurrència, i amb caràcter excepcional, les subvencions en que
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra
raó degudament justificada en l’expedient que dificultin la concurrència pública.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Atorgar, una subvenció directa a l’entitat Cooperativa Agrícola de Vilaseca (CIF F43012616) per import de 1.338,45 euros, amb l’objectiu de sufragar les
despeses que han efectuat els seus socis en la contractació de les assegurances
de la collita d’olives de l’actual temporada.
SEGON. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de
forma directa l’acte de concessió tindrà el caràcter de bases reguladores de la
subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
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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 la realització de l’activitat com a màxim el 15 de
desembre de 2014, 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. 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.
QUART.- Donar conformitat als justificants presentats pe AGRÍCOLA DE VILASECA I SECCIÓ DE CRÈDIT, mitjançant factures, per un import de 1.338,45 €, com
a justificants de la subvenció concedida i aprovar el pagament de la totalitat de la
subvenció , a càrrec de la partida 2014.15.41200.48900 (RC 25734 ADO) del vigent
pressupost municipal.
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CINQUÈ. Notificar el present acord a l’entitat Cooperativa Agrícola de Vila-seca, amb
indicació que l’aportació econòmica concedida es farà efectiva tant bon punt s’acrediti
mitjançant comunicació per l’òrgan de govern, acceptant la subvenció.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA
DE LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI
I COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT PER A LA POLICIA LOCAL, ANYS
2015/2018.
Atesa la necessitat de proveir i renovar periòdicament al personal funcionari de la
Policia Local de l’uniforme que precisi per al desenvolupament dels serveis i
funcions propis.
Atès que la proposta de la Prefectura de la Policia Local s’adapta el sistema de
gestió de contractació de vestuari i complements i la demanda a les necessitats
reals de reposició de peces.
Atès el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques per a
l’adjudicació del contracte de subministrament de vestuari, complements i
accessoris d’uniformitat per als membres del Cos de la Policia Local de Vila-seca,
durant als anys 2015 a 2018..
Ateses les característiques i quantia del subministrament a contractar (no subjecte a
regulació harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és
l’obert, en règim de tramitació ordinària.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Servis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del de vestuari,
complements i accessoris d’uniformitat per als membres del Cos de la Policia Local
de Vila-seca, durant als anys 2015 a 2018, Exp. Gov. 607/14, de conformitat amb la
proposta de reposició i quantia proposades pel Cap de la Policia Local en el seu
informe de data 10 d’octubre de 2014 i amb el Plec de Clàusules Administratives
elaborat a l’efecte, per procediment obert, en règim de tramitació ordinària.
SEGON. Aprovar la quantia de 212.960 €. Iva inclòs, en concepte de despesa
màxima que pot representar la contractació d’aquest servei durant tot el període de
vigència previst; d'acord amb el que estableix l'art. 174 del Text Refós de la LRHL
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. D’acord amb el següent
desglossament:
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Any 2015:
d’Iva.
Any 2016:
d’Iva.
Any 2017:
d’Iva.
Any 2018:
d’Iva

44.000,00 euros, als quals s’addicionaran 9.240,00 euros en concepte
44.000,00 euros, als quals s’addicionaran 9.240,00 euros en concepte
44.000,00 euros, als quals s’addicionaran 9.240,00 euros en concepte
44.000,00 euros, als quals s’addicionaran 9.240,00 euros en concepte

Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en
els pressupostos dels propers exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses
corresponents.
TERCER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que
ha de regir la contractació d’aquest subministrament.
QUART. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la
publicació de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de
participació en el BOPT i en Perfil de contractant en el termini de 15 dies naturals
des de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.

5.4
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ EL
PROCEDIMENT OBERT PER L’ADJUDICACIÓ DE DIVERSES COBERTURES
D’ASSEGURANCES PRIVADES DE L’AJUNTAMENT, ANYS 2015-2016.
El dia 31 de desembre de 2014 està prevista la finalització de la vigència de la
cobertura de les pòlisses d’assegurances següents: responsabilitat civil i
patrimonial, danys materials que es puguin ocasionar al patrimoni municipal,
col·lectiva de vida i accidents i responsabilitat derivada de l’ús i la circulació de
vehicles a motor; totes elles concertades amb l’entitat asseguradora ZURICH
INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA.
Vist el Plec de clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que ha de regir la concertació de les noves pòlisses mitjançant procediment obert
en règim de tramitació urgent, redactat pel Departament de Governació amb la
col·laboració i assessorament del mediador d’assegurances privades de
l’Ajuntament, Marsh, SA. Mediadores de Seguros y Albert Salvadó Corredoria
d’Assegurances, SL. Vila-seca 2010, Unión Temporal de Empresas, SA.
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Vist l’informe jurídic elaborat a l’efecte respecte la legislació aplicable, el
procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que la contractació pretesa comporta despeses de caràcter plurianual, i que la
seva autorització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals. Així l’Ajuntament, s’ha d’obligar a consignar i
retenir crèdit en els seus pressupostos en quantitat suficient d'acord amb el que
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Atès que d’acord amb l’art. 112 TRLCS, poden ser objecte de tramitació abreujada
els expedients corresponents a contractes la signatura dels quals convingui
accelerar per raons d’interès públic. Essent, per tant, procedent aplicar la tramitació
urgent donat el caràcter i termini de vigència inajornables de les cobertures dels
riscos concretats.
Vistos els anteriors antecedents així com l’informe de fiscalització, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Governació i Servis Generals, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment el plec de Clàusules Administratives i Tècniques que
ha de regir la contractació de les assegurances privades de l’Ajuntament de Vilaseca, durant les anualitats 2015-2016, següents: :
Lot
1
Lot
2
Lot
3
Lot
4
Lot
5

Responsabilitat Patrimonial i Civil de l’Ajuntament.
Danys Materials ocasionats al Patrimoni Municipal.
Responsabilitat derivada de l’ús i la circulació de vehicles de motor de la
flota
municipal.
Pòlissa d’assegurança VIDA i ACCIDENTS col·lectiu personal Ajuntament i
d’assegurança ACCIDENTS col·lectiu Policia Local.
Pòlissa assegurança Responsabilitat autoritats i personal al servei de
l’Ajuntament.

SEGON. Aprovar iniciar l’expedient de contractació i autoritzar una despesa
estimada anual (primes totals brutes) per a aquest contracte de 75.000 euros,
(exempts d’IVA), segons el següent detall:

Lot

Responsabilitat Patrimonial i Civil de l’Ajuntament.

Pressupost
licitació 1
any
13.200,00
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1
Lot
2
Lot
3
Lot
4

Lot
5

Danys Materials ocasionats al Patrimoni Municipal.
Responsabilitat derivada de l’ús i la circulació de
vehicles de motor de la flota municipal.
Pòlissa d’assegurança VIDA i ACCIDENTS col·lectiu
personal Ajuntament I d’assegurança ACCIDENTS
col·lectiu Policia Local.
Amb el següent desglossament i previsions: VIDA
personal 20.000€. ACCIDENTS personal 7.000€.
ACCIDENTS PL 1000 €.
Pòlissa assegurança Responsabilitat autoritats i
personal al servei de l’Ajuntament.

€
19.500,00
€
7.400,00 €

28.000,00
€

6.900,00 €

TOTAL
75.000,00 €
El Valor estimat d’aquest contracte s’ha calculat tenint en compte qualsevol forma
de modificació eventual i la possible pròrroga del contracte, de conformitat amb l’art.
88 i 106 TRLCSP. Per tant, en aquesta licitació el valor estimat del contracte és la
suma de l’import de licitació més el 10% del seu import en concepte de possibles
modificacions i la eventual pròrroga, el que resulta la quantitat de 165.000 €
Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en
els pressupostos dels propers exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses
corresponents.
TERCER. D’acord amb l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, acordar
l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència de l’expedient, raó per la qual
es redueixen a la meitat els terminis legalment establerts.
QUART. Disposar l’obertura del procediment de licitació, no subjecte a regulació
harmonitzada, en règim de tramitació abreujada de caràcter urgent, i publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil del Contractant l’anunci de
licitació, perquè durant el termini dels vuit dies següents a la data de publicació
puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
CINQUÈ.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents
siguin necessaris per la formalització del present acord.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.
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6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER A
LLOGUERS.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que
ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles.
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, Formatiu i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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 10 d’octubre de 2014,
per un import total de 750,00 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 del
vigent pressupost municipal.
Els ajuts marcats amb una asterisc queden condicionats al fet d’estar al corrent de
pagament dels tributs municipals.
SEGON. El termini per justificar els ajuts finalitzarà el 30 de novembre 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.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE L’ESPAI DE CONVERSA EN
ANGLÈS AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT
Vist que des de la Regidoria d’Universitat i d’Excel·lència de l’Ajuntament s’impulsa
l’aprenentatge d’idiomes estrangers, amb especial atenció a la llengua anglesa,
mitjançant diverses actuacions entre les quals hi ha la proposta de portar a terme
un espai de conversa en anglès per a alumnes d’ESO i de batxillerat dels instituts
del municipi, amb una dedicació de 3 hores a la setmana.
Vist el pressupost presentat per la senyora A. M. per a la realització de l’espai de
conversa en anglès programat per un import total de 2.880 euros (exempt d’IVA) i,
vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques,
aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els
arts. 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 establerts
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a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidora
d’Universitat i Excel·lència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de l’activitat de conversa en anglès per als alumnes
de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat dels instituts del municipi amb un total de 96
hores que s’estendran de novembre de 2014 a juny 2015.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.880 euros per al pagament
l’espai de conversa en anglès a la Sra. A. M., a càrrec de la partida 2014 32100
22606 AD 25757 del vigent pressupost municipal. Aquesta despesa es facturarà a
raó de 360 €/ mes, la qual cosa implica una despesa de 720 € corresponent al 2014
i de 2.160 € corresponent al 2015.
TERCER. Notificar aquest acord a la Sra. A. M., a la direcció dels instituts del
municipi i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AJUTS
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

D’URGÈNCIA

SOCIAL

PEL

Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que ha
emès l’EBAS en cadascuna d’elles.
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, Formatiu i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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 10 d’octubre de 2014, per un
import total de 600,00 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 RCC-25879 del
vigent pressupost municipal.
Els ajuts marcats amb una asterisc queden condicionats al fet d’estar al corrent de
pagament dels tributs municipals.
SEGON.
El termini per justificar els ajuts finalitzarà el 30 de novembre 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.
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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.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, passar a l’estudi del següent assumpte:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UNA ACCIÓ FORMATIVA
VINCULADA AL PROGRAMA “TREBALL I FORMACIÓ”, AIXÍ COM LA
DESPESA CORRESPONENT.
Vista la Resolució d’atorgament de subvenció del programa “Treball i Formació”, d’acord
amb l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, on hi ha previst la realització d’una acció
formativa de 90 hores.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa de 90 hores del Certificat de
Professionalitat “Activitats Auxiliar de Magatzem” amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat i
les oportunitats d’inserció laboral dels sis treballadors que formen part del programa
Treball i Formació.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a C.F. NOVATÈCNICA, S.L., únic centre homologat pel
SOC per poder impartir aquest certificat de professionalitat al municipi de Vila-seca i, que
la presentada està dins del pressupost màxim previst, amb un import de 2.250 euros i,
vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques,
aquesta contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 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 establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.
Vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’una acció formativa de 90 hores del Certificat de
Professionalitat “Activitats Auxiliar de Magatzem”, que s’adjudica C.F. NOVATÈCNICA,
S.L, per l’import proposat en la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 2.250 euros per al pagament d’una acció
formativa de 90 hores del Certificat de Professionalitat “Activitats Auxiliar de Magatzem” a
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C.F. NOVATÈCNICA, S.L., a càrrec de la partida 14.24100.22699 (D-26343) del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al Servei d’Ocupació
de Catalunya, al SOCE i a C.F. NOVATÈCNICA, S.L.
8è.- 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

Alfred Ventosa Carulla

Josep Poblet i Tous
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