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

DATA:
LLOC:
HORARI:

26 de novembre de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,05 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
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 19 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT EN EL
PAGAMENT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. V. P. P., ( Registre d’entrada núm. 6314, de 15
d’octubre de 2014), en la qual demana el fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, expedient núm. 14/0511, generada per la transmissió d’una finca situada al c.
Monestir de Poblet núm. 7, 1r 38, de Vila-seca, i d’import total de 3.942,13 €.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. V. P. P. el següent fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació expedient núm. 14/0511, d’import total 3.942,13 € de principal, més 43,85
€ dels interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat
bancària indicada en la liquidació i amb data límit següents:
VENCIMENT
• 31-01-2015
• 31-03-2015

IMPORT FRACCIONAT
1.986,83€
1.999,15€

SEGON.- Comunicar a l’interessat l’adopció d’aquest acord.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA “IIVT0414”.
Vista la relació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana “IIVT0414” per import de 184.753,60€.
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 la relació “IIVT0414” per import de 184.753,60€.
SEGON.- Notificar a BASE – Gestió d’Ingressos, el present acord, perquè emeti les
corresponents liquidacions als interessats i a la Intervenció municipal de fons, per tal que
prengui coneixement dels drets reconeguts.
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3.3 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 201400000761, 201400000762, 201400000783,
201400000793 I 201400000794.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 12, 13, i 18
de novembre de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núms.
201400000761, 201400000762, 201400000783, 201400000793 I 201400000794, per import
de 101.347,17; 6.796,36; 298.460,93; 6.834,01; 274.311,56 euros, respectivament.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AL CASTELL DE VILA-SECA.
Per tal de dotar de subministrament elèctric definitiu a l’edifici del Castell cal ampliar la
potencia actual de 1,9 kw a 220 v. a 157 kw a 380 v. per tal de dotar de potencia per un
us racional de totes les dependències de l’edifici, tant pel que fa a la il·luminació i
electrificació, com a la dotació d’aire condicionat.
Es tracta per tant d’una ampliació de potencia molt substancial i necessària per
desenvolupament de l’edifici. Donat que la potencia es superior a 100 kw. cal instal·lar un
centre de transformació i tota una xarxa de mitja tensió per la seva alimentació.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU, pels treballs
esmentats per import de 49.535,11 € sense IVA i 10.402,37 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 59.937,48 € (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 2014.13.33600.63200 D-27039 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 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 Endesa Distribución Elèctrica SLU, el contracte menor
d’obres de subministrament elèctric al Castell de Vila-seca, presentant un pressupost per
import de 49.535,11 € sense IVA i 10.402,37 € en concepte d’IVA, que fan un total de
59.937,48 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar la despesa de 59.937,48 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.33600.63200 D-27039 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
D’ARRANJAMENT DE LA TORRE-MIRADOR DEL PARC DEL PONT DE L’ART.
Atès el mal estat de conservació de diferents elements metàl·lics i de fusta de la torremirador del Parc del Pont de l’Art, a causa principalment per diferents actes vandàlics, es
fa necessària la seva reparació.
Vist el pressupost presentat per l’empresa La Serralleria Pellisa-Gracia SCP, pels treballs
esmentats per import de 2.355,00 € sense IVA i 494,55 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 2.849,55 € (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 2014.13.17100.21000 AD-27146 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 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 La Serraleria Pellisa Gracia SCP, el contracte menor
d’obres per l’arranjament de la torre-mirador del Parc del Pont de L’Art, presentant un
pressupost per import de 2.355,00 € sense IVA i 494,55 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 2.849,55 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.849,55 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.17100.21000 AD-27146 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa La Serralleria Pellisa Gracia SCP, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU,
L’INSTAL.LACIÓ D’UN ASCENSOR.

DE

CONCESSIÓ

D’UNA

SUBVENCIÓ

PER

Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i
eliminació de barreres arquitectòniques, aprovada per acord de la JGL de data 24 de
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setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de
2014.
Vista la sol·licitud presentada pels Srs. J. T. F. i J. T. G. per a la instal·lació d’un ascensor
a l’edifici situat al carrer Sant Antoni, 18 de Vila-seca i vistos els informes favorables
emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 11 de novembre de 2014 i 6 de
novembre de 2014, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de novembre de 2014 en el que es fa constar
l’existència de consignació pressupostària a la partida 2014.13.15000.48900 D-27264 per
tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.
I atesa la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar als Srs. J. T. F. i J. T. G. una subvenció per import de 6.000,00 € per a
la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat al carrer Sant Antoni, 18 de Vila-seca, d’acord
amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 6.000,00 € per a la concessió de la subvenció
esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2015
caldrà presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de
la realització de les obres i la instal·lació de l’ascensor, d’acord amb la llicència
concedida, així com si s’escau, la corresponent factura dels honoraris abonats.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A LA L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE D’ENJARDINAMENT DELS
EXTERIOR DELS CASTELL DE VILA-SSECA.
Es proposa el condicionament de tots els exteriors al Castell de Vila-seca, que configura
l’actual tancat que delimita al nord per una parcel·la municipal, al sud amb la plaça de la
Constitució, a l’est amb la via de FFCC Barcelona-Mora i a l’oest amb el carrer del
Castell. L’àmbit de la parcel·la aproximat descomptant les edificacions es
aproximadament de 16.200 m2. Es necessari abordar l’acondicionament del seu exterior,
per tal d’urbanitzar els seus accessos, facilitar la seva accessibilitat, així com també
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realitzar un tractament paisatgístic que consolidi tot l’arbrat existent, així com la generació
de nous espais enjardinats
Vist el pressupost presentat per l’empresa Igremap SLP pels treballs esmentats per
import de 11.550,00 € sense IVA i 2.425,50 € en concepte d’IVA, que fan un total de
13.975,50 € (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 2014.13.33600.63200 D-27048 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 Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Igremap SLP, el contracte menor de serveis d’assistència
tècnica per l’elaboració d’un projecte d’enjardinament dels exteriors del Castell de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 11.550,00 € sense IVA i 2.425,50 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 13.975,50 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de redacció de la memòria valorada per import de 13.975,50 €
(IVA inclòs), a càrrec de la partida 2014.13.33600.63200 D-27048 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Igremap SLP, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIA D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. J. T. F. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA INSTAL·LACIÓ
D’UN ASCENSOR A L’HABITATGE SITUAT AL C. SANT ANTONI, 18 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. T. F. de llicència municipal per la instal·lació d’un ascensor a
l’habitatge situat al c. Sant Antoni, 18 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 al Sr. J. T. F., la llicència municipal d’obres núm. 473/14 per la
instal·lació de l’ascensor a l’habitatge situat al c. Sant Antoni, 18 de Vila-seca, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de 6 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.- Manca la direcció d’obra del tècnic competent.
8a.- 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. 667138 i 667983 de data 07-10-14 i que es
la següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost construccions, instal·lacions i obres

267,98 €

Taxa llicència obres

120,00 €

Tributs satisfets amb caràcter provisional i a

387,98 €
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compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA 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.

B) SOL·LICITUD DE VODAFONE DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR LA
CANALITZACIÓ I PERICÓ PER LA CONNEXIÓ AMB LA CÀMERA DE TELEFONICA
ALS CARRERS MOLI I VILA DELS OLZINA AL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Vodafone, de llicència municipal per a realitzar la canalització i
pericó per la connexió amb la càmera de telefònica als carrers Molí i Vila dels Olzina al
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 l’empresa Vodafone la llicència municipal d’obres núm. 602/14 per
a realitzar la canalització i pericó per la connexió amb la càmera de telefònica als carrers
Moli i Vila dels Olzina al Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, 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 disposarà si cal, dels permisos necessaris d’altres administracions per la
realització dels treballs.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
5a.- S’haurà de donar avis a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
8a.- El termini d’execució serà de dos mesos.
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9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

4.6 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER
CONSTRUCCIÓ D’UNA CASETA D’UN 30 M2 I RAFAL, SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL
AL POLÍGON 29, PARCEL.LA 6, DEL TERME MUNICIPAL.
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 11 de març de 2014 es va incoar expedient de
restauració de la legalitat urbanística en relació a les actuacions urbanístiques consistents
en la construcció d’una caseta d’uns 30m2 i rafal, sense llicència municipal i amb un ús
diferent de l’agrícola, utilitzant-se com a menjador i lleure, sense llits i amb estructura
d’habitatge en un sol espai, essent el promotor de les obres el Sr. A. R. G..
Atès que en data 31 de maig de de 2013 per resolució de l‘Alcaldia es va suspendre la
tramitació administrativa d’aquest expedient, a l’espera de que es dictés sentència en el
procediment judicial obert.
Atesa la sentència dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona, en el
Procediment Ordinari 344/13, en la qual es desestima el recurs contenciós-administratiu
interposat pel Sr. Antonio Romera González contra l’acord de Junta de Govern Local de 6
de maig de 2013.
Atès que de conformitat amb l’informe de l’arquitecte municipal i per al supòsit d’execució
subsidiària , les obres d’enderroc es valoren en 8.500 € IVA inclòs.
Ateses les facultats conferides pels arts. 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia 5 de juliol de 2011, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Ordenar al Sr. A. R. G., que procedeixi a enderrocar al seu càrrec i en el
termini d’un mes, la part de caseta i rafal no legalitzables, de conformitat amb l’article 205
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i sense perjudici de les sancions que es puguin
imposar a través del procediment sancionador corresponent.
SEGON.- Advertir l’interessat que de conformitat amb l’article 225 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, transcorregut un mes a partir de la notificació de la present
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resolució sense complir la restauració ordenada, es podrà acordar per l’Ajuntament
l’execució subsidiària i al seu càrrec de les esmentades obres d’enderroc, que es valoren
en 8.500 €, IVA inclòs, sense perjudici de la liquidació final, sol.licitant-se si s’escau,
autorització del Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona per a l‘entrada a
l’immoble; o bé es podrà atorgar un nou termini d’execució amb imposició de multes
coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ INCOAT A AGRÍCOLA ALCOVER SL PER
ORDENAR LA NETEJA DE LA PARCEL·LA ZR-13 DEL PP.VI-1 DE VILA-SECA.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la parcel·la ZR13 del PP.VI-1 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica

d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient incoat a Agrícola Alcover SL per ordenar la neteja de la
parcel·la ZR-13 del PP.VI-1 de Vila-seca, per haver procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
DEL C. SANT JORDI, 28 PER ORDENAR L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE
L’EDIFICI.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a l’arranjament de la
façana de l’edifici situat al c. Sant Jordi, 28 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per
la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient dictat a la Comunitat de Propietaris Sant Jordi, 28 per
ordenar l’arranjament de la façana de l’edifici del c. Sant Jordi, 28 de Vila-seca, per haver
procedit al seu arranjament.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

RESOLUCIÓ

D’UNA

RECLAMACIÓ

DE

El dia 13 de novembre de 2014 la Sra. L. M. L. A. formula reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l’Ajuntament de Vila-seca per les lesions personals sofertes el dia 1111-2014, a causa d’una caiguda al terra en topar amb un registre de la companyia de
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telecomunicacions Telefònica S.A, a l’alçada del núm. 36 de l’Av. de Ramon d’Olzina
d’aquesta població.
La reclamació de la Sra. L. ha estat formulada dins el termini apte per la reclamació que
fixa l’art. 4.4 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, i no conté cap dels elements que
resulten indispensables (paràmetres d’exercici i d’admissibilitat de l’acció) per a l’inici de
la tramitació, conforme estableixen del seu art. 6 i l’art. 70 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
La Policia Local informa que el registre/arqueta de telecomunicacions no és un element
urbà de titularitat municipal, la qual situació jurídica exclou precisament tota
responsabilitat respecte la seva vigilància, conservació i manteniment.
La no admissió a tràmit de la reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. L.
procedeix per estar motivada en el fet que el dany causat no ha estat conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals i no existeix, per tant, la
relació de causalitat necessària per atribuir a aquesta Administració cap tipus de
responsabilitat respecte dels danys soferts per la reclamant, considerant que l’arqueta de
servei telefònic no és de titularitat d’aquesta administració local.
Vistos els arts. 139 i concordants de la Llei 3071992, de 26 de novembre, modificada per
la 4/1999, de 13 de gener i Reial Decret 429/1993, de 26 de març.
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 30 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.- No admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la
Sra. L. M. L. A. (Exp. 691/2014), de conformitat amb les argumentacions jurídiques de la
part expositiva del present acord.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part reclamant, amb indicació que contra la
mateixa, en ser un acte definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ D’UN RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA UN ACORD DE LA JUNTA GOVERN LOCAL.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment de l’expedient 76/2014,
de reclamació per responsabilitat patrimonial, la qual es transcriu íntegrament:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
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Antecedents de fet
Vist el recurs de reposició interposat per la lletrada Sra. Alexandra Huerta Gormaz, en
nom i representació de Liberty Seguros, Cía de Seguros y Reaseguros SA, segons
acredita mitjançant aportació de poder, i de Magdalena Juanpere Roigé, contra l’acord de
la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de 13 d’agost de 2014, resolent la
reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. Mónica Martorell Poncet
(Liberty Seguros) i de la Sra. Magdalena Juanpere Roigé contra l’Ajuntament de Vilaseca, Exp. 76/2014, per la qual sol·licita indemnització pels danys materials provocats per
la caiguda d’un arbre al carrer Josep Vicenç Foix, 11 de Vila-seca, per causa del fort vent
existent, que va patir el dia el dia 10/11/13.
S’acredita documentalment que la resolució impugnada va ser notificada en deguda
forma i termini el dia 25 d’agost de 2014 (RSD 2937), en el registre de l’adreça
professional designat a l’efecte per la part reclamant (c. Llacuna, 56-70 edif- C – 08005
Barcelona).
L’esmentat recurs de reposició va ser interposat al registre General de la Subdelegació
del Govern a Tarragona el dia 7 d’octubre de 2014, essent les 13·30·59 hores, i presentat
en el Registre General de l’Ajuntament de Vila-seca el 13 d’octubre de 2014 (RED 6242).

Fonaments de dret
Els arts. 116 i 177 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reformada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener estableix que els actes administratius que posen fi a la via administrativa
poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els ha
dictat, i que el termini per a la interposició del recurs serà d’un mes.
L’art. 48.2 de l’esmentat cos legal determina que si el termini es fixa en mesos, aquests
es computaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació de l’acte.
En aquest sentit la legislació processal comú i les normes de procediment administratiu
determinen la regla de què, quan el termini està assenyalat per mesos, aquests es
computaran de data a data (art. 48.2 LRJPA, art. 60.2 RPAM, art. 71.3 RPEA), és a dir
que es computaran per mesos naturals, la qual cosa vol dir que si un mes comença a
comptar-se en un dia determinat finalitzarà el dia immediat anterior del mes següent. És
la regla dies a quo non computatur in termino.
Contra la resolució d’inadmissibilitat del recurs, en ser un acte que ha guanyat fermesa
administrativa, no podrà interposar-se cap tipus de recurs ordinari
Com que l’acte impugnat posa fi a la via administrativa, l’òrgan competent per a resoldre
és el mateix que dictà l’acte impugnat

Conclusió
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Analitzada la data de notificació de la resolució administrativa i la d’interposició del recurs,
citades anteriorment, es desprèn que aquest últim ha estat presentat extemporàniament,
sense que hi hagi lloc a la seva admissió”.
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.- No admetre a tràmit, per extemporani, el recurs de reposició interposat per la
lletrada Sra. A. H. G., en nom i representació de Liberty Seguros, Cía de Seguros y
Reaseguros SA, segons acredita mitjançant aportació de poder, i de M. J. R., contra
l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de 13 d’agost de 2014, resolent
la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la lletrada M. M. P. (Liberty
Seguros i Sra. M. J. R.) contra l’Ajuntament de Vila-seca, Exp. 76/2014.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part recorrent i comunicar-ho a la companyia

asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA
D’ASSEGURANÇA PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL
PERSONAL FUNCIONARI INTEGRAT DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
La Junta de Govern Local en data 10-9-2014 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 integrat de l’Ajuntament de Vila-seca, anys 2015 i 2016, per
procediment obert, en règim de tramitació ordinària. Així mateix es va autoritzar la
despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 5-1114 i que per part de l’entitat ASISA,
Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U (CIF: A-08169294) s’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 de Governació, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros
S.A.U (CIF: A-08169294), la concertació d’una pòlissa d’assegurança per a la prestació
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d’assistència sanitària al personal funcionari integrat de l’Ajuntament de Vila-seca, anys
2015 i 2016 (Exp. GOV 454/14), pel preu anual de 51.312,00 euros, que fan un total pels
dos anys d’execució de 102.624,00€, exempts d’Iva.
El contracte comporta despeses de caràcter plurianual i, per tant, la seva financiació se
subordina al crèdit que per als exercici 2015 i 2016 autoritzi el pressupost municipal per a
cada respectiva anualitat. Així l’Ajuntament, s’obliga a consignar i retenir crèdit en el
pressupost 2015 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.
SEGON.- Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia
definitiva, per un import de 5.131,20 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari, amb indicació dels recursos
pertinents.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 454/2014.
Atès el procediment abreujat núm. 454/2014, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Tarragona, interposat pel Sr. A. P. J., i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 454/2014, que se segueix davant
el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Tarragona, interposat pel Sr. A. P. J., contra la
desestimació d’una reclamació patrimonial.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ENTITAT CREU ROJA.
Vista la sol·licitud presentades per l’entitat Creu Roja Joventut, Secció Creu Roja Vilaseca, on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2014, acompanyada
de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de Fons 122014-311 i vist 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 concessió d’una subvenció ordinària a l’entitat Creu Roja Joventut,
Secció Creu Roja de Vila-seca, amb NIF Q2866001G per import de 2.000,- € destinada a
finançar les activitats i el funcionament de dita entitat.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de 2.000 00,- € amb càrrec a la partida 14
33700 48900 ADO 26068 del pressupost de l’any 2014 per fer front a la subvenció que
s’atorga.
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 durant
l’any 2014.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a)Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b)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.
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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.- Aprovar els justificants presentats per l’ Entitat Creu Roja Joventut, Secció
Creu Roja de Vila-seca, mitjançant factures per un import de 2.385,82,- € com a
justificants de lla subvenció concedida per import de 2.000,- €.
CINQUÈ- Aprovar el seu pagament per un import de 2.000 €, a càrrec de la partida 14
33700 48900 ADO 26068 del pressupost municipal de 2014.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA
A L’INSTITUT VILA-SECA.
Vista la sol.licitud de subvenció presentada per la Sra. M. B. B., com a directora de
l’Institut Vila-seca, pel foment de les activitats culturals en els joves.
Atès el conveni de col·laboració entre els instituts de secundària i l’Ajuntament de Vilaseca pel foment d’activitats culturals en els joves, signat en data 20 de febrer de 2008,
prorrogable pel present curs escolar.
Atès allò establert al conveni, en relació a la tramitació del pagament de l’aportació
econòmica, mitjançant la resolució d’un expedient de subvenció extraordinària, que
presenti la direcció de l’Institut Vila-seca a la Regidoria de Joventut.
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Atès el calendari de sortides escolars de caràcter cultural presentat per l’institut Vila-seca.

16

Vist l’informe de fiscalització 12-2014-754 signat per l’Interventor, i vist 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.- Ratificar el conveni amb els Instituts del Municipi, pel curs 2013-2014, per al
forment de les activitats culturals, donant suport a les despeses de les sortides culturals dels
centres del Municipi.
SEGON.- Aprovar la concessió d’una subvenció extraordinària de 2.700,- € (a raó de 300
€ per activitat degudament justificada) a l’Institut Vila-seca, d’acord al conveni, per a
sufragar les despeses de la sortides culturals següents:
30/01/2014
12/02/2014
12/02/2014
24/02/2014
06/03/2014
19/06/2014
05/06/2014
11/06/2014
31/03/2014

SORTIDA A BARCELONA,
TEATRE DE TRANSEDUCA, LA CELESTINA
SORTIDA A REUS 2 VIATGES
SORTIDA A TARRAGONA, 2 VIATGES
SORTIDA A VALLS
SORTIDA AQUOPOLIS
SORTIDA A BARCELONA
TRANSPORT ANAR I TORNAR COLONIES LA MOLINA
MATINAL DE CINEMA

TERCER.- Aprovar la despesa de 2.487,50 a càrrec de la partida 14 33700 48900 AD
26213 del vigent pressupost municipal de l’any 2014.
QUART.- Donar conformitat als justificants presentats per l’ Institut Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 2.487,50 €, com a justificants de la subvenció concedida a l’
l’Institut Vila-seca.
CINQUÈ.- Aprovar el seu pagament per un import de 2.487,50 € , a càrrec de la partida 14
33700 48900 (O 26214) del pressupost municipal de 2014.
SISÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons als
efectes oportuns.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ AL GRUP D’ESPLAI
L’ESCLOP PER L’ANY 2014.
Vist la relació de justificants econòmics i la memòria d’activitats presentades per l’Entitat
Grup d’Esplai l’Esclop, 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.
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Vist l’informe de consignació pressupostària signat per l’interventor Municipal de Fons, i
vist 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 l’Entitat Grup d’Esplai l’Esclop
mitjançant factures, per un import de 3.015,51 €, com a justificants de la subvenció
concedida a l’Entitat Grup d’Esplai l’Esclop de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 3.000,00 €, a càrrec de la partida 14
33700 48900 O 26104 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 LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA A L’EMPRESA PORT
AVENTURA DIPOSITADA PER LA PRESTACIÓ DE LA FORMACIÓ DEL PROGRAMA
JOVES PER L’OCUPACIÓ.
La Junta de Govern Local en data 12 de febrer de 2014 va aprovar l’expedient de
contractació per a l’adjudicació del servei de la formació professionalitzadora del
programa Joves per l’Ocupació, convocatòria 2013 per procediment negociat sense
publicitat convocat en règim de tramitació ordinària. Així mateix es va autoritzar la despesa
amb càrrec a la partida 2014.14.24100.22699 del pressupost i la convocatòria de licitació.
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 19 de març de 2014,
es va adjudicar definitivament l’esmentat contracte a l’ empresa PORT AVENTURA
ENTERTAINMENT SAU, (NIF A-63776306) pel preu de 22.680,- € (IVA exempt).
Atès que per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu
l’adjudicatària va constituir garantia definitiva de 1.134,- € de conformitat amb la carta de
pagament número d’operació 201400005967 de data 13 de març de 2014, en metàl·lic
efectiu davant la Tresoreria Municipal.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i que ha finalitzat el període de
garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a l’adjudicatari.
Vist l’escrit presentat el 22 d’octubre de 2014 per l’entitat Port Aventura Entertainment
SAU, demanant la devolució de la garantia definitiva constituïda en l’adjudicació del
procediment esmentat.
Atès el que disposa l’article 102 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a la devolució i cancel·lació de
les garanties.
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Vista la diligència d’Intervenció DI-254-14, favorable a la devolució esmentada i vist 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. Liquidar el contracte i retornar a l’Empresa PORT AVENTURA
ENTERTAINMENT SAU la garantia definitiva de 1.134 euros que va dipositar en data
13/03/2014, per a respondre del les obligacions derivades del contracte per a la prestació
del servei de la formació professionalitzadora del programa Joves per l’Ocupació,
convocatòria 2013.
SEGON. Notificar el present acord a l’ empresa PORT AVENTURA ENTERTAINMENT
SAU i a la Intervenció Municipal.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SORTIDES D’ESQUÍ DEL PROGRAMA CARRETERA I
MANTA 2015.
Atès el conveni de col·laboració en matèria de joventut signat entre els Ajuntaments de
Vila-seca, Salou i Cambrils, per tal de desenvolupar el programa “Carretera i Manta” i
oferir als joves dels tres municipis una programació formativa, esportiva, cultural, i lúdica
segons un calendari anual.
Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat per a la contractació del
servei de sortides d’esquí i saló del Manga, del programa Carretera i Manta 2015, durant
les dates següents de l’any 2015, mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat
sense publicitat.
Dates:
23 al 25 de gener de 2015
20 al 22 de febrer de 2015
27 de febrer a l’1 de març de 2015
13 al 15 de març de 2015
01 de novembre de 2015, des de les 08:00 a les 21 h.
18 al 20 de desembre de 2015
La durada del contracte serà des de les 18 hores del primer dia de cada cap de setmana
fins a les 21 hores de l’últim dia. Tenint en compte que la finalització del servei és a
l’arribada a cada municipi.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i es regirà per allò
que disposen els articles 138 i 157 a 161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Vist l’informe de Secretaria i atès l’informe de fiscalització econòmica12-2014-603, signat
per l’Interventor Municipal de Fons, i vist 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.- Condicionar aquest acord de contractació anticipada, a l’aprovació del
programa Carretera i Manta 2015 i a la ratificació del conveni anual, entre els
Ajuntaments de Cambrils, Salou i Vila-seca, corresponent la gestió segons la rotació
establerta a la clàusula quarta a l’Ajuntament de Vila-seca per l’any 2015.
SEGON.- Aprovar la prestació del servei de sortides d’esquí i saló del Manga, del
programa Carretera i Manta 2015, en les dates referides més amunt de la temporada
d’esquí de l’any 2015.
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació
del servei, mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat sense publicitat.
QUART.- Aprovar l’inici de l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
38.390,- € IVA inclòs, subordinada a l’autorització corresponent, mitjançant l’aprovació
definitiva del pressupost de 2015, i disposar l’obertura del procediment negociat sense
publicitat, per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis, que s’haurà de prestar en
les dates establertes de la temporada d’esquí de 2015.
CINQUÈ.- Sol·licitar pressupost per a la realització de dita activitat, com a mínim, a tres
empreses dedicades al sector.
7è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I DE POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
LLOGUER.

A) Informe favorable, si escau, a l’aprovació de pagament d’ajut de lloguer al Sr. E.
G. R.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2014 en què es va aprovar
la concessió d’ajuts d’urgència social per a la realització de diferents pagaments relacionats
amb aquest ajuts, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per despeses del
rebut de lloguer del Sr. E. G. R. amb NIE X5423076K, per import de 320,00 €, a càrrec de la
partida 2014 14 23000 48000 END 25387 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut,
a la Sra. A.V. S. M., amb DNI 39667117Y.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Informe favorable, si escau, a l’aprovació de pagament d’ajut de lloguer al Sr. E.
A..
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2014 en què es va aprovar
la concessió d’ajuts d’urgència social per a la realització de diferents pagaments relacionats
amb aquest ajuts, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per despeses del
rebut de lloguer del Sr. E. A. amb NIE X3122931Z, per import de 400,00 €, a càrrec de la
partida 2014 14 23000 48000 END 25357 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut,
al Sr. Fco. Salvadó Ferré Cases, amb DNI 39651092N.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE
L’ANY 2014, CORRESPONENT ALS DIVERSOS SERVEIS SOCIALS QUE PRESTA EL
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès on figura la liquidació
corresponent al segon trimestre de l’any 2014 dels diversos serveis socials que presta
l’esmentat Consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de març de 2009.
Vist que la renovació del conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 14 de maig de
2014 no ha estat denunciada per cap de les dues parts per la qual cosa queda renovat
per a l’any 2014, amb les mateixes condicions del Conveni inicial i amb una previsió de
despeses de 206.000 €.
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 de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar la liquidació del tercer trimestre de l’any 2014 corresponent als
diversos serveis socials que presta el Consell Comarcal de Tarragonès per un import total
de 51.467,08 €, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 DO 26075 del vigent
pressupost municipal.
SEGON Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent indicat pel Consell comarcal en el seu escrit.
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès a Intervenció
Municipal de Fons.
7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE LES
ESCOLES FORA DE L’HORARI LECTIU PER DUR A TERME L’ACTIVITAT
ESPORTIVA DE BÀSQUET, CURS 2014/2015.

Vistes les sol·licituds presentades pel Club de Bàsquet “Vila-seca” en què sol·licita l’ús de
les instal·lacions de les escoles A.Torroja, Sant Bernat C., Mestral, Miramar, La Canaleta
i Cal·lípolis fora de l’horari lectiu per realitzar l’activitat esportiva de bàsquet, segons el
detall que consta a cada sol·licitud i més endavant s’especifica per escola.
Vistos els documents remesos per les direccions dels centres Sant Bernat, Mestral i
Cal·lípolis que han emès informe exprés favorable a l’ús d’aquestes instal·lacions fora de
l’horari lectiu per no coincidir amb cap altra activitat programada pel Consell Escolar, vist
l’informe exprés negatiu de La Canaleta i atès que les direccions dels centres Antoni
Torroja i Miramar no han donat resposta expressa al requeriment municipal ni han
manifestat cap objecció en contra.
De conformitat amb allò l’article 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
centres educatius, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Autoritzar al Club de Bàsquet Vila-seca a utilitzar les instal·lacions de l’Escola
Sant Bernat Calvó durant aquest curs 2014-2015 per la realització única i exclusivament
de les activitats esportives detallades a la sol·licitud.
Condicions de l’autorització:
−
−
−

Espai sol·licitat: les pistes de bàsquet amb la seva il·luminació, gimnàs i vestuaris.
Dies: de dilluns a divendres per entrenaments i dissabte al matí per partits.
Horari: de dilluns a divendres de 16:30h a 18h i dissabte de 10h a 13h.

SEGON.- Autoritzar al Club de Bàsquet Vila-seca a utilitzar les instal·lacions de l’Escola
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Mestral durant aquest curs 2014-2015 per la realització única i exclusivament de les
activitats esportives detallades a la sol·licitud.
Condicions de l’autorització:
−
−
−

Espai sol·licitat: les pistes de bàsquet amb la seva il·luminació, gimnàs i vestuaris.
Dies: de dilluns a divendres per entrenaments i dissabte al matí per partits.
Horari: de dilluns a divendres de 16:30h a 18h i dissabte de 10h a 13h.

TERCER.- Autoritzar al Club de Bàsquet Vila-seca a utilitzar les instal·lacions de l’Escola
Cal·lípolis durant aquest curs 2014-2015 per la realització única i exclusivament de les
activitats esportives detallades a la sol·licitud.
Condicions de l’autorització:
−
−
−

Espai sol·licitat: les pistes de bàsquet amb la seva il·luminació, gimnàs i vestuaris.
Dies: de dilluns a divendres per entrenaments i dissabte al matí per partits.
Horari: de dilluns a divendres de 16:30h a 18h i dissabte de 10h a 13h.

QUART.- Autoritzar al Club de Bàsquet Vila-seca a utilitzar les instal·lacions de l’Escola
Antoni Torroja i Miret durant aquest curs 2014-2015 per la realització única i
exclusivament de les activitats esportives detallades a la sol·licitud.
Condicions de l’autorització:
−
−
−

Espai sol·licitat: les pistes de bàsquet amb la seva il·luminació, gimnàs i vestuaris.
Dies: de dilluns a divendres per entrenaments i dissabte al matí per partits.
Horari: de dilluns a divendres de 16:30h a 18h i dissabte de 10h a 13h.

CINQUÈ.- Autoritzar al Club de Bàsquet Vila-seca a utilitzar les instal·lacions de l’Escola
Miramar durant aquest curs 2014-2015 per la realització única i exclusivament de les
activitats esportives detallades a la sol·licitud.
Condicions de l’autorització:
−
−
−

Espai sol·licitat: les pistes de bàsquet amb la seva il·luminació, gimnàs i vestuaris.
Dies: de dilluns a divendres per entrenaments i dissabte al matí per partits.
Horari: de dilluns a divendres de 16:30h a 18h i dissabte de 10h a 13h.

SISÈ.- No autoritzar al Club de Bàsquet Vila-seca a utilitzar les instal·lacions de l’Escola
La Canaleta durant aquest curs 2014-2015 per la realització única i exclusivament de les
activitats esportives detallades a la sol·licitud per a les activitats esportives de bàsquet
atès que la direcció de l’escola ha informat que en aquesta franja horària la instal·lació ja
està ocupada per altres activitats.
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Condicions de l’autorització:
−
−
−

Espai sol·licitat: les pistes de bàsquet amb la seva il·luminació, gimnàs i vestuaris.
Dies: de dilluns a divendres per entrenaments i dissabte al matí per partits.
Horari: de dilluns a divendres de 16:30h a 18h i dissabte de 10h a 13h.

SETÈ.- El Club de Bàsquet Vila-seca haurà de fer un ús correcte de les instal·lacions i
deixar-les cada dia en perfectes condicions de neteja i seguretat, recollir material, tancar
portes i apagar llums.
VUITÈ.- El Club de Bàsquet Vila-seca haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurances
que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús de
l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització.
Aquesta pòlissa haurà de ser vigent durant tot el termini que duri l’activitat i amb els
imports assegurats mínims que fixa l’article 54.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost.
NOVÈ.- Aquesta autorització no suposa l’establiment de cap obligació jurídica contractual
o de qualsevol altra mena amb l’Ajuntament.
DESÈ.- Notificar aquest acord al Club de Bàsquet Vila-seca i a la direcció de les escoles
Sant Bernat, Mestral, Cal·lípolis, Miramar, La Canaleta i Antoni Torroja i Miret.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, passar
a l’estudi dels següents assumptes:

8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC.
Atès s’ha d’efectuar l’adquisició de 24 memòries RAM de 8 GB pels servidors .
Atès que la necessitat respon i s’ajusta als criteris de renovació de l’equipament existent, i
és necessari per tal d’adequar-nos als requeriments del programari necessari per a la
integració amb la plataforma FACe-Punt General de Entrada de Factures Electròniques
de l’Administració General de l’Estat.
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
pel preu de 3.751,04 IVA inclòs.
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
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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 vista la proposta formulada per la Regidoria de Noves
Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a INFORDISA, SA (NIF A43094440) l’adquisició de 24 memòries RAM
de 8 GB pels servidors, mitjançant el procediment del contracte menor, pel preu total, de
3.751,04 €, IVA inclòs.
SEGON. Autoritzar la despesa de 3.751,04 euros (Iva inclòs), amb càrrec a partida
2014.92000.22002.629.(AD-27992) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
8.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES COMPRESES A LA
MEMÒRIA VALORADA PELS TREBALLS DE REFORÇ DE LES PLANTACIONS EN EL
RAVAL DE LA MAR, FASE 1.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 29 d’octubre de 2014, va aprovar la
Memòria valorada pels treballs de reforç de les plantacions en el Raval de la Mar, Fase I,
redactada per l’Àrea de Serveis Públics. El pressupost de la Memòria valorada és de
65.999,78 € pressupost net i 13.859,95 € en concepte d’IVA que fan un total de 79.859,73
€ (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 5 de novembre de 2014 es va
iniciar la tramitació d’un 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.
La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 6 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.
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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
2014.13.17100.61901 (A-27274).
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 pels treballs de reforç de les plantacions en el Raval de la Mar, Fase
I.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 65.999,78
€ pressupost net i 13.859,95 € en concepte d’IVA que fan un total de 79.859,73 € (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, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
PER A LA VALORACIÓ DE L’EDIFICI SITUAT AL C. DE LES CREUS, 25-27 DE VILASECA.
L’ Ajuntament de Vila-seca està interessat en l’adquisició de la finca situada al carrer de
les Creus, núm. 25-27 amb la finalitat de destinar-la a viari que permeti la continuïtat del
c. Beatriu de Queralt amb el carrer del Pou, creant una nova cruïlla amb el carrer de les
Creus. Aquesta operació urbanística millorarà notablement la comunicació viària i
l’accessibilitat de les persones entre el centre històric i els recents creixements
urbanístics i nous equipaments de la zona de la Canaleta, al nord del nucli urbà.
Es considera necessari i oportú disposar de la valoració econòmica detallada, a efectes
expropiatoris, de l’esmentada finca. S’ha sol·licitat proposta a un especialista en
taxacions i valoracions, per la confecció de la referida valoració.
Vist el pressupost presentat pel Sr. A. B. C., pels treballs esmentats per import de 2.500,00
€ sense IVA i 525,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.025,00 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, així com l’arquitecte municipal i el de l’interventor municipal de fons
en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2014.15.92000.22706 AD-27943 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
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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 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 al Sr. A. B. C., el contracte menor de serveis de valoració a efectes
expropiatoris, de l’edifici situat al c. de les Creus, 25-27 de Vila-seca, presentant un
pressupost per import de 2.500,00 € sense IVA i 525,00 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 3.025,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.025,00 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.15.92000.22706 AD-27943 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. A. B. C., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
8.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA
D’ASSEGURANÇA PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL
PERSONAL FUNCIONARI DE NOU INGRÈS I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE VILASECA.
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. Així mateix es va autoritzar
la despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris de valoració, d’acord
amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 12-1114 i que per part de l’entitat ASISA,
Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U (CIF: A-08169294) s’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
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros
S.A.U (CIF: A-08169294), la concertació d’una pòlissa d’assegurança per a la prestació
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d’assistència sanitària al personal funcionari de nou ingrés i laboral de l’Ajuntament de Vilaseca, anys 2015 i 2016 (Exp. GOV 477/14), pel preu anual de 59.280,00 euros, que fan un
total pels dos anys d’execució de 118.560,00 euros, exempts d’Iva.
El contracte comporta despeses de caràcter plurianual i, per tant, la seva financiació se
subordina al crèdit que per als exercici 2015 i 2016 autoritzi el pressupost municipal per a cada
respectiva anualitat. Així l’Ajuntament, s’obliga a consignar i retenir crèdit en el pressupost 2015
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.
SEGON.- Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva,
per un import de 5.928,00 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari, amb indicació dels recursos
pertinents.
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,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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