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

DATA:
LLOC:
HORARI:

10 de desembre de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,30 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 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 3 DE DESEMBRE DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 3 de desembre 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, DELS IMPORTS DE LA QUOTA GLOBAL
CORRESPONENT A LLLICÈNCIES D’OBRES MENORS DINS EL CONVENI
SUBSCRIT AMB L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUÍMICA.

Vist el conveni actualment existent entre l’Ajuntament i l’Associació Empresarial Química de
Tarragona, on es proposa una quota global anual compensatòria de les llicències d’obra
menor, que es puguin realitzar dintre de les diferents indústries químiques ubicades en el
terme municipal, 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 els imports de la quota global anual compensatòria de les llicències
d’obra menor, que es puguin realitzar dintre de les diferents indústries químiques,
corresponents a l’exercici de 2014, amb la següent distribució:
ERCROS, SA (VIL-2) ................................................. 5.737 €
ERCROS, SA (VIL-1) .................................................. 3.869 €
BAYER MATERIALSCIENCE, SL.............................. 3.603 €
MESSER IBERICA DE GASES, SA........................... 2.450 €
CLARIANT IBERICA PRODUCCION, SA.................. 3.104 €
REPSOL YPF ............................................................. 3.603 €
TOTAL ........................................................................ 22.366 €

SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a les indústries químiques interessades.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 3/2014 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER L’HABILITACIÓ D’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

Vist el pressupost de l’exercici 2014, aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària
en data 29 de novembre de 2013, cal fer una adaptació de la despesa per tal de donar
cobertura pressupostària dintre dels nivells de vinculació per les actuacions inversores
que s’assenyalen:
– Contracte submin. Vehicle tipus furgó pels serveis logístics municipals: 25.000,00 €
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Atesa la base 4a de les bases d’execució del pressupost vigent, es poden donar d’alta en
l’estat de despeses partides pressupostàries amb consignació inicial zero, sempre que
existeixi crèdit dins dels corresponents nivells de vinculació jurídica.
Atesa la previsió competencial de les bases d’execució del pressupost, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’habilitació de partides núm .3/2014 d’acord amb el detall següent:
Aplicació pressupostària
2014.15.15000.62400

Descripció
Equipament transport serveis generals

Import €
0,00

SEGON.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i donar compte al Ple
municipal mitjançant l’expedient de la liquidació pressupostària.
3.3 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. CONJ-ADO-201400000845, CONJ-ADO201400000847 I CONJ-ADO-201400000846.
Mitjançant els decrets de l’Alcaldia de data 2 de desembre de 2014, s’aproven les relacions
de factures CONJ-ADO-201400000845, CONJ-ADO-201400000847 I CONJ-ADO201400000846, per import de 26.217,21 euros, 234,87 euros i 1.382,18 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER CONTRACTAR EL
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE PER ALS SERVEIS LOGÍSTICS MUNICIPALS.

Vista la proposta de la regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics de data 5 de
novembre de 2014 indicant la necessitat d’adquirir un vehicle tipus furgó pels serveis
logístics municipals de l’Ajuntament de Vila-seca, per un import total de 25.000,00 € (IVA
inclòs) amb el desglossament següent: 20.661,16 €, pressupost net, i 4.338,84 € en
concepte d’impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %.
La responsable adjunta de Serveis Territorials i Planificació ha emès informe favorable
respecte a la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 5 de
novembre de 2014, d’acord amb allò que disposa l’article 173, 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 data 1 de desembre de 2014, indicant que
existeix consignació pressupostària per executar el subministrament indicat a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2014.15.15000.62400 (A-28426) del pressupost municipal, 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, del subministrament un
vehicle tipus furgó pels serveis logístics municipals de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat i la despesa màxima de 25.000,00 € (IVA inclòs) amb el desglossament següent:
20.661,16 €, pressupost net, i 4.338,84 € en concepte d’impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21 %.
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 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2
COMPLEMENTARI DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE VILASECA. PART 2.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’agost de 2014, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada complementària de les obres de
rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral.
Vista la certificació núm. 2 complementari presentada per l’empresa GARCIA RIERA, SL
en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest 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.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 complementari de les obres de
rehabilitació del Castell de Vila-seca. Part 2: Acabats i finalització – Tanca perimetral,
realitzades per GARCIA RIERA, SL per un import de 44.646,66 € sense IVA i 9.375,80 €
en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 54.022,46 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2014.13.33600.63200 (O28612) del pressupost municipal.
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4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.

Vista la memòria valorada corresponent a les obres de condicionament de l’espai de jardí
del Castell, com a espai públic al carrer del Castell i del Comte Sicart, de Vila-seca, i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a les obres de condicionament de l’espai de jardí
del Castell, com a espai públic al carrer del Castell i del Comte Sicart, de Vila-seca, amb
un pressupost total de 79.818,98 € IVA inclòs.
4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
DESRATITZACIÓ,
DESINSECTACIÓ,
PREVENCIÓ
I
CONTROL
DE
LA
LEGIONEL.LOSI EN EDIFICIS, SERVEIS I LLOCS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL.
El 1 de gener de 2014 està prevista la finalització de la vigència del contracte administratiu
que es va formalitzar amb l'empresa SERVEIS ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL
AMBIENTAL, SA (SAHICASA), per a la prestació del servei de desratització,
desinsectació, prevenció i control de la legionel·losi en edificis, serveis i llocs públics del
terme municipal de Vila-seca.
Consta a l’expedient Informe del secretari general d’aquest Ajuntament sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el
contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i concordants del Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
La intervenció de Fons ha emès informe en relació a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el pressupost municipal, en el sentit que d’acord amb l’article
174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les despeses de caràcter
plurianual que es deriven del present contracte caldrà subordinar-la al crèdit de l’any 2015
del pressupost pendent d’aprovació definitiva.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
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Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de
regir la contractació del servei de desratització, desinsectació, prevenció i control de la
legionel·losi en edificis, serveis i llocs públics del terme municipal de Vila-seca.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, i per un període de
3 anys més 1 any de pròrroga per mutu acord i exprés acord de les parts, i la despesa
total màxima de 150.000,00 € (sense IVA) i 31.500 € en concepte d’IVA que fan un total
amb l’IVA inclòs de 181.500,00 €.
TERCER. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte no subjecte a
regulació harmonitzada , amb tramitació ordinària, segons s’estableix en els articles 13 i
14 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
QUART. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PELS TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Atès les actuacions de manteniment i renovació continuada que s’estan portant a terme
dintre del recinte del Cementiri municipal, es fa necessari continuar amb els treballs
d’arranjament de trams de paviment de formigó deteriorats a la zona antiga del cementiri
Amb aquesta tercera fase s’actuarà en el passadís d’unió entre les mòduls B-C i E-F i el
passadís entre els mòduls C-F-K. També es pavimentarà tota la vorera davant els mòduls
E, F, D i G.
Vist el pressupost presentat pel Sr. F. R. S., pels treballs esmentats per import de 9.265,50 €
sense IVA i 1.945,75 € en concepte d’IVA, que fan un total de 11.211,25 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, així com els informes emesos per l’aparelladora municipal i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2014.13.16400.61900 AD-28611 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:
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PRIMER.- Adjudicar al Sr. F. R. S., el contracte menor d’obres pels treballs de pavimentació
al Cementiri Municipal de Vila-seca, (Fase 3), presentant un pressupost per import de
9.265,50 € sense IVA i 1.945,75 € en concepte d’IVA, que fan un total de 11.211,25 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 11.211,25 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.16400.61900 AD-28611 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. F. R. S., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
SUBMINISTRAMENT D’ESTACIONAMENTS DE BICICLETES PER LES ESCOLES
DEL MUNICIPI.
Es fa necessària l’adquisició de 13 unitats d’estacionaments de bicicletes per a les
escoles del municipi. Aquesta actuació està destinada a assolir un dels objectius fixats pel
Pla d’Acció Ambiental, de l’Agenda 21 del municipi de Vila-seca.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Benito Urban SLU, pel subministrament de 13
unitats d’estacionament de bicicletes a les escoles del municipi, per import de 1.094,75 €,
sense IVA 229,90 € en concepte d’IVA, que fan un total del 1.324,65 €, considerant-se
correcte, així com els informes emesos per l’aparelladora municipal i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 2014.13.15000.61901 AD-28609 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel
Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de
la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i 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 Benito Urban SLU, el contracte menor d’obres de
subministrament de 13 estacionament de bicicletes per les escoles del municipi per import
de 1.094,75 € sense IVA i 229,90 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.324,65 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.324,65 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61901 AD-28609 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Benito Urban SLU, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE DIRECCIÓ DE L’OBRA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA ZONA DE JOCS
INFANTILS A LA RAMBLA CATALUNYA.
Un cop aprovada i adjudicada les obres corresponents a la memòria valorada
d’implantació d’una nova zona de jocs infantils en l’espai urbanitzat de la Rambla
Catalunya, a continuació es fa necessària l’assistència tècnica consistent en la direcció
d’obra d’aquests treballs i la coordinació de seguretat i salut.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Arquidavic SLP, pels treballs esmentats per
import de 1.712,98 € sense IVA i 359,73 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.072,70 €
(IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap de l’àrea de
serveis públics municipals 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-28610 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 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 Arquidavic SLP, el contracte menor de serveis de direcció
de l’obra per a la implantació d’una zona de jocs infantils a la Rambla Catalunya de Vilaseca, presentant un pressupost per import de 1.712,98 € sense IVA i 359,73 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 2.072,70 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.072,70 (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.15000.61900 AD-28610 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.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE LA CANDIDATURA DE LA
BANDERA BLAVA.
Vista la necessitat d’encarregar la redacció de la candidatura de la bandera blava 2015,
per a la platja de La Pineda, així com el seguiment de la candidatura per tal de garantir el
normal desenvolupament de la mateixa, segons informe del Cap de l’Àrea dels Serveis
Públics.
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Vist el pressupost presentat per l’empresa MN Consultors en Ciències de la Conservació
SL pels treballs esmentats per import de 3.250,39 € sense IVA i 682,58 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 3.932,97 € (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
2014.15.92000.22706 AD-28019 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
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 MN Consultors en Ciències de la Conservació SL, el
contracte menor de serveis d’assistència tècnica per a la redacció de la candidatura de la
bandera blava 2014, per a la platja de La Pineda, presentant un pressupost per import de
3.250,39 € sense IVA i 682,58 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.932,97 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.932,97 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.15.92000.22706 AD-28019 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa MN Consultors en Ciències de la
Conservació SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vilaseca.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS EN RELACIÓ A LES FACTURES
EMESES DELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2014, RELATIVES A LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS.
JUSTIFICACIÓ:
FACTURES EMESES A ECOMEBES I SIRUSA:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 28/10/2013) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes
España SA (ECOEMBES), pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les
quantitats econòmiques que ECOEMBES transferirà als Ens Locals per tal de
compensar-los econòmicament per la diferència de cost entre el sistema ordinari de
recollida i transport dels residus (recollida de totes les fraccions en un únic contenidor), i
el sistema de gestió que suposa la recollida selectiva del paper-cartró i d’envasos
lleugers i el corresponent transport a les plantes de gestió final assignades (GRIÑÓ
ECOLÒGIC, SA pels envasos lleugers, i SAICA NATUR, SL pel paper i cartró).
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Així mateix, ECOEMBES també subvenciona la valorització energètica, en funció de la
composició dels residus incinerats, determinada mitjançant anàlisis molt acurat dels
mateixos. Fins al mes de juny de 2009 la subvenció era liquidada directament per
ECOEMBES al municipis productors segons les anàlisis de les deixalles (les quals es
realitzaven periòdicament per ECOEMBES a les instal·lacions de les plantes
incineradores) i en funció de les quantitats incinerades als forns. Com a base jurídica a
Catalunya es treballava amb un conveni signat per ECOEMBES amb l’Agència de
Residus de Catalunya.
A partir de juliol de 2009 aquest conveni va deixar de costat la valorització energètica, la
qual va quedar supeditada a l’existència de convenis individuals de cada ajuntament amb
ECOEMBES. Així, i per tal d’evitar la redacció i signatura del respectiu conveni amb
cadascun dels municipis mancomunats, es va decidir que fos SIRUSA qui s’encarregués
de la gestió, i que un cop l’any es procedís a liquidar el corresponent import a cada
ajuntament, en funció de les tones incinerades, prèvia recepció de la factura per part dels
respectius municipis.

FACTURES EMESES A SAICA NATUR, SL:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de
2010, es troba adherit al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya, amb l’objecte
d’obtenir un marc estable per a la venta del paper i cartró recollit selectivament, i que
en el cas de Vila-seca és portat a la planta recuperadora de SAICA NATUR, SL.

FACTURES EMESES A ECOVIDRIO:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 25/06/2014) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO,
SA, pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques
que ECOVIDRIO transferirà als Ens Locals per tal de compensar-los econòmicament per
la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida i transport dels residus i el
sistema de gestió que suposa la recollida selectiva dels envasos de vidre i el
corresponent transport a les planta de gestió final assignada (Recuperadora de Vidrio
de Barcelona, SA).

FACTURES EMESES A ECOASIMELEC, ECOLEC, ECOTIC:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de
2012, es troba adherit al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), per al període 2013-2017, i d’aquest conveni
se’n desprèn, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques que les entitats gestores
dels SIG d’aparells elèctrics i electrònics (ECOASIMELEC, ECOLEC, ECOTIC i ERP
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ESPAÑA) transferiran als Ens Locals pels costos addicionals que els comporta recollir
selectivament i emmagatzemar els RAEE a les deixalleries i que correspon sufragar als
productors d’aparells elèctrics i electrònics.

FACTURA EMESA A FERIMET, SL:
A la deixalleria municipal es rep i s’emmagatzema ferralla i metalls que són recollits,
transportats i gestionats per l’empresa FERIMET SL (gestor de residus autoritzat per
l’Agència de Residus de Catalunya amb codi E-406.97), que és qui ofereix el millor preu
de comercialització d’aquests residus valoritzables
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 la relació de factures detallades a l’Annex I per un import total de
49.330,82€ de base imposable, més 4.064,75€ en concepte del 10% d’IVA (excepte en
els casos de comercialització del paper-cartró i ferralla, que estan exempts), fent un total
net de 53.395,57€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
4.10 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

- SOL·LICITUD DE SOIFLER SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR LA
MODIFICACIO PUNTUAL DE L’ESTRUCTURA DE L’EDIFICI AMB ELIMINACIÓ DE
PILARS A LA PLAÇA MANUEL DE FALLA, 2 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de Soifler SL, de llicència municipal per a realitzar la modificació
puntual de l’estructura de l’edifici amb eliminació de pilars a la Plaça Manuel de Falla, 2
de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Soifler SL la llicència municipal d’obres núm. 695/12 per a realitzar
la modificació puntual de l’estructura de l’edifici amb eliminació de pilars a la Plaça
Manuel de Falla, 2 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de 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

11

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.- La efectivitat d’aquesta llicència queda condicionada a aportar l’autorització del
Servei de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
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. 668201 de data 10-11-14 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost construccions, instal·lacions i obres
Taxa

1.982,90 €
495,72 €

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

2.478,62 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€
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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.
4.11 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
-EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT PER
ACONDICIONAR EL LOCAL COM HABITATGE AL C. AMADEU VIVES, 11 DE LA
PINEDA.
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 28 de març de 2014 es va incoar expedient de
restauració de la legalitat urbanística en relació a les actuacions urbanístiques consistents
en l’acondicionament d’un local comercial com habitatge al c. Amadeu Vives, núm. 11, de
La Pineda.
Atès que no s’ha comunicat a aquest Ajuntament la restauració de la legalitat urbanística.
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 2.100 € 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
vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Ordenar a les senyores N. S. Y. M. I M. L. S. N. i als senyors José López
Bueno i Valentín Isiegas Muñoz, que procedeixin a reconvertir en local l’habitatge del c.
Amadeu Vives, núm. 11, situat damunt d’una ET, a La Pineda, 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, en el termini
d’un mes
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
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 2100€, 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 €.
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5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UNA ALUMNA A
L’AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES.
Vist la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de col·laborar amb diferents centres de
formació per tal que els alumnes puguin realitzar les seves pràctiques externes d’acord
amb el programa i les condicions previstes al conveni, per tal de facilitar la seva formació.
Vista la comunicació de L’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona, proposant la signatura
d’un conveni de cooperació educativa amb la finalitat d’establir els termes d’aquesta
col·laboració i l’ incorporació de l’alumna M. T. F. a l’Ajuntament de Vila-seca, per a la
realització de les pràctiques, d’acord amb el Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny,
modificat pel Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre i en virtut de les facultats que em
confereix la vigent legislació, 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.- Aprovar la signatura d’un conveni de cooperació educativa entre l’Institut
Vidal i Barraquer i l’Ajuntament de Vila-seca, per tal que els estudiants puguin fer
pràctiques acadèmiques externes a les dependències de l’Ajuntament.
SEGON.- Aprovar la incorporació de l’alumna M. T. F. a l’Ajuntament de Vila-seca per a
la realització de les pràctiques de Integració Social, amb les condicions i terminis que
s’estipulen a les clàusules de l’esmentat conveni i durant el termini comprès entre el dia
10 de desembre de 2014 a 31 d’agost de 2015.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a l’Institut Francesc Vidal i Barraquer i a
l’interessada, als efectes oportuns.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITAR L’AUTORITZACIÓ D’UNA PRÒRROGA
DE COMISSIÓ DE SERVEIS D’UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

Per acord de la Junta de Govern de 20 de novembre de 2013 es va acordar sol·licitar a
l’Ajuntament de Torredembarra autorització per a la l’adscripció temporal a l’Ajuntament
de Vila-seca, en comissió de serveis, durant un termini màxim de dos anys, l’agent de la
Policia Local de Torredembarra, Sr. I. R. B. per a cobrir una plaça vacant d’agent de la
Policia Local Grup C-2, mentre se’n resol la provisió de forma reglamentària.
Per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Torredembarra de 19 de desembre de 2013,
es va autoritzar l’ esmentada comissió de serveis, amb efectes del dia 1 de gener de
2014 fins a 30 de juny de 2014.
Per decret de l’alcaldia de data 17 de juliol de 2014 es va autoritzar una segona pròrroga,
per termini de sis mesos que finalitza el dia 31 de desembre de 2014.
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Atès que continua vigent la necessitat de proveir en propietat un lloc de treball d’agent de
la policia local vacant a la plantilla d’aquest Ajuntament, mentre no es proveeixi de forma
reglamentària
Atès que el Sr. I. R. B., ha manifestat la seva conformitat perquè es resolgui
favorablement l’expedient de pròrroga de l’adscripció temporal (RED 3144/14) i
comprovada la concurrència dels requisits per a concedir la comissió de serveis.
Atès que l’Ajuntament pren el compromís de consignar crèdit suficient al pressupost
municipal per a l’any 2015 per atendre la despesa corresponent i el crèdit pressupostari
és l’adequat a les obligacions econòmiques que se’n deriven de l’expedient.
Vist el que al respecte disposen els articles 85.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 32
d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa dels textos legals vigents en matèria de funció
pública de Catalunya, art. 53.1, i 300 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la LIMRLC, art. 84 i 88 de l’EBEP, en relació amb els 185 a 189
del Reglament del personal al serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990,
de 30 de juliol
Atès que la competència per a aprovar les comissions de servei i permutes entre
funcionaris correspon a l’Alcaldia i que aquesta la va delegar en la Junta de Govern Local
mitjançant decret de 17 de juny de 2011 (BOPT 187, fascicle 1 de 13-8-11).
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.- Sol·licitar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra que autoritzi una
pròrroga de 12 mesos en l’adscripció temporal en aquest Ajuntament, en comissió e
serveis, de l’agent de la Policia Local de Torredembarra, Sr. I. R. B. per cobrir una plaça
vacant d’agent de la Policia Local Grup C-2, mentre se’n resol la provisió de forma
reglamentària..
SEGON.-L’ esmentada adscripció tindrà efectes a partir de la data en que així ho autoritzi
l’Ajuntament de Torredembarra.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU,
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

DE

RESOLUCIÓ

D’UNA

RECLAMACIÓ

DE

Vista la reclamació presentada per la Sra. M. A. S. S. en data 7-5-2014, mitjançant la qual formula
reclamació d’indemnització pels danys causats el 22-4-14 al seu negoci “Pesca Salada Angels”,
ubicat en les parades 29 i 30 del Mercat Municipal, com a conseqüència de l’aturada de la cambra
frigorífica per la tempesta nocturna del dia 21-4-14, que va malmetre part del gènere
emmagatzemat, valorant la quantia indemnitzatòria en 1.229,31 €, l’IVA inclòs.
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L’escrit de reclamació conté els elements indispensables per a l’inici de la tramitació,
conforme estableixen l’art. 6 del Reglament dels procediments de les Administracions
Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, de 26 de març de 2003, i l’art. 70 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, LRJPAC.
La instant fonamenta la reclamació en el fet que la tempesta va fer saltar l’automàtic de la
cambra frigorífica i que durant el període de temps en tornar-lo a rearmar en van
malmetre productes emmagatzemats. Aporta com a prova certificat de l’empresa de
manteniment de l’equipament, empresa Figueras & Duran Electrofred, S.L., de data 22-414, la qual rearma la cambra frigorífica i verifica i certifica que tots els controls
funcionaven correctament. Aporta factures dels diferents productes, de data posterior a
l’incident. No aporta cap document gràfic que mostri els productes deteriorats, ni
denúncia o informe de la Policia Local acreditant el fet.
El conserge de l’equipament municipal ha manifestat que el dia 21-4-14, festiu, es va
passar per la tarda pel mercat i va verificar el normal funcionament de la cambra.
Vist l’informe jurídic de l’instructor de l’expedient:
“Quant al fons de la qüestió debatuda, no és un fet incontrovertit que el dany al·legat és
produí realment ja que no s’aporten proves concloents en aquest sentit.
El fet que el gènere emmagatzemat s’hagi malmès no pressuposa que es pugui parlar de
responsabilitat patrimonial de l’Administració. En efecte, primer cal esbrinar i demostrar
que els fets al·legats són certs i que les circumstàncies van tenir lloc tal i com es declara
a la reclamació: és a dir, s’ha de poder establir efectivament que l’aturada de la cambra
va ser-ne la causant.
Establert això, caldrà encara determinar si el funcionament del servei públic de cambra
frigorífica del Mercat municipals ha estat la causa dels danys patits, en una relació
directa, immediata i exclusiva de causa efecte entre l’Administració i el dany, que no
s’hagi produït cap intervenció aliena en la producció del dany -fet de tercer o de la
víctima- que hagués pogut influir en el nexe causal alterant-lo, i que no hi concorren
causes d’exoneració.
Analitzant el supòsit concret, es pot avançar que els danys no es poden imputar a
l’Administració perquè, no solament no s’ha acreditat que haguessin estat conseqüència
del funcionament del servei sinó que ni tan sols ha quedat provat com es van produir.
En efecte, el tècnic municipal de prevenció i control ambiental de les activitats informa el
següent:
-

Els productes que, segons la reclamant, es van malmetre, són en la seva major
part productes de conserva o semiconserva, la qual cosa comporta que la seva
durabilitat i conservació sigui de llarga durada, sense que requereixin refrigeració.
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-

-

La causa de l’aturada elèctrica, tot i que no es va rearmar automàticament el
sistema, no pot ser la causa de la pèrdua imputada, pel fet que tots ells tenen una
durabilitat en el temps molt superior a les 12 hores que com a màxim hagués
pogut estar aturada la cambra frigorífica.
Un equipament de fred com el que s’està qüestionant, si considerem que treballa
a 4-5 °C, el fet de quedar-se sense subministrament elèctric 12 hores, sense obrir
la porta, manté la temperatura interior. El possible impacte d’aquest aturada no
pot representar cap anomalia sobre els elements referenciats.

El conserge de l’equipament municipal ha informat que el dia 21-4-14, tot i ser festiu, es
va passar per la tarda pel mercat i va verificar que cambra figorífica funcionava
correctament.
Per aquests motius cal entendre, de conformitat amb la doctrina de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya (Dictàmens 451, 82 i 58 de l’any 2000) que
aquesta important manca de prova dels fets constitutius ha d’impedir que prosperi la seva
pretensió, sense que sigui necessari analitzar la concurrència de pressupòsits jurídics”.
Atès que l’art. 14 i següents del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, preveuen el seguiment del procediment abreviat quan de les
informacions i documents aportats s’entengui de forma inequívoca que la resolució ha de
ser contraria a la reclamació del particular.
Vist tot l’anterior 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.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
M. A. S. S. en data 7-5-14, Exp. Núm. 293/14, per no donar-se la relació de causalitat
entre el funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit
indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com
estableix l’art. 139 LRJPAC, d’acord amb els raonaments i motivacions de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER.- Comunicar a la part reclamant, a l’objecte de la possibilitat de reconsiderar la
seva posició jurídica, que s’haurà d’adreçar a la companyia d’assegurances amb qui
tingui contractada la pòlissa de reclamació de danys per canalitzar la reclamació que
cobreixi els danys assegurats.
5.4 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.
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-SOL·LICITUD EFECTUADA PER J. B.C., AMB NIF. 39673857F, DE LLICÈNCIA PER
L’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT DE GRANJA DE 6000 GALLINES PONEDORES A 1000
CAPS OVÍ D’ENGREIX A L’ADREÇA PARCEL.LA 15 POL. 41 DE VILA-SECA.
Vist que l’informe desfavorable de compatibilitat urbanística efectuat per l’arquitecte
municipal en què fa constar que segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana l’ús no
està permès atès que la finca no disposa dels 30.000 m2 de superfície mínima.
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Denegar la sol·licitud efectuada per J. B. C. NIF. 39673857F, per l’ampliació
de l’activitat de granja de 6000 gallines ponedores a 1000 oví d’engreix a l’adreça
Parcel.la 15 pol. 41 de Vila-seca, atès l’ús no està permès segons el vigent Pla General
d’Ordenació Urbana.
SEGON.Disposar que la Intervenció Municipal de Fons incoï l’expedient en quant a la
procedència de la devolució d’ingressos indeguts.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS SERVEIS DE PRESTACIÓ DELS CURSOS DE
FORMACIÓ DEL PROGRAMA CARRETERA I MANTA 2015.

A) Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació de la prestació del
servei de cursos de formació en llengües estrangeres del Programa Carretera i Manta
2015, per tota l’anualitat de 2015.
Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte menor de serveis, d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Atès que en data 13 d’octubre de 2014 es van demanar pressupostos per a la
contractació del servei de prestació dels cursos de formació en llengües estrangeres del
Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, a diferents empreses del
sector.
Ateses les ofertes presentades, així com la valoració efectuada pels tècnics i
responsables de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.
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Atès que el procediment tramitació de l’expedient per a l’adjudicació d’aquest contracte
menor, d’acord amb el que estableix l’article 138 de la normativa esmentada, només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, d’acord amb
les normes reglamentàries.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- 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 dels cursos de formació en llengües
estrangeres del Programa Carretera i Manta 2015, per tota l’anualitat de 2015.
TERCER.- Aprovar la contractació del servei de prestació dels cursos de formació en
llengües estrangeres del Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor,
d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre.
QUART.Adjudicar la prestació del servei de realització dels cursos de llengües
estrangeres del Programa Carretera i Manta 2015, a l’empresa ESCOLA INNOVA
SALOU SL, amb CIF B-55609788, per l’import de 6.360,00 €, (IVA exempt) subordinada
a la previsió dels crèdits necessaris, per a fer front a la despesa, dins del pressupost que
s’aprovi per la Corporació, per a l’exercici de 2015, i d’acord a la valoració realitzada de
les ofertes presentades i que consta a l’expedient
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
B) Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació del servei de
prestació dels cursos de monitor i coordinador menjador escolar i vetllador escolar –
suport activitats extraescolars- del Programa Carretera i Manta 2015, per tota l’anualitat
de 2015.
Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte menor de serveis, d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Atès que en data 13 de novembre de 2014 es van demanar pressupostos per a la
contractació del servei de prestació dels cursos de monitor i coordinador menjador
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escolar i vetllador escolar –suport activitats extraescolars- del Programa Carretera i
Manta 2015, mitjançant contracte menor, a diferents empreses del sector.
Ateses les ofertes presentades, així com la valoració efectuada pels tècnics i
responsables de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.
Atès que el procediment tramitació de l’expedient per a l’adjudicació d’aquest contracte
menor, d’acord amb el que estableix l’article 138 de la normativa esmentada, només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, d’acord amb
les normes reglamentàries.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- 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 dels cursos de monitor i coordinador menjador
escolar i vetllador escolar –suport activitats extraescolars- del Programa Carretera i
Manta 2015, per tota l’anualitat de 2015.
TERCER.- Aprovar la contractació del servei de prestació dels cursos de monitor i
coordinador menjador escolar i vetllador escolar –suport activitats extraescolars- del
Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, d’acord amb el que
preveu els articles 111, 138 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Adjudicar el servei de prestació dels cursos de monitor i coordinador menjador
escolar i vetllador escolar –suport activitats extraescolars- del Programa Carretera i
Manta 2015, a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA, amb CIF G43773712, per
l’import de 5.040,00,- €, exempt d’IVA, subordinada a la previsió dels crèdits necessaris,
per a fer front a la despesa, dins del pressupost que s’aprovi per la Corporació, per a
l’exercici de 2015, d’acord a la valoració realitzada de les ofertes presentades i que
consta a l’expedient.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació del servei de
prestació dels cursos de formació en el lleure del Programa Carretera i Manta 2015, per
tota l’anualitat de 2015.
Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte menor de serveis, d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del
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RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Atès que en data 13 de novembre de 2014 es van demanar pressupostos per a la
contractació del servei de prestació dels cursos de formació en el lleure del Programa
Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, a diferents empreses del sector.
Ateses les ofertes presentades, així com la valoració efectuada pels tècnics i
responsables de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.
Atès que el procediment tramitació de l’expedient per a l’adjudicació d’aquest contracte
menor, d’acord amb el que estableix l’article 138 de la normativa esmentada, només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, d’acord amb
les normes reglamentàries.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- 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 dels cursos de formació en el lleure del
Programa Carretera i Manta 2015, per tota l’anualitat de 2015.
TERCER.- Aprovar la contractació del servei de prestació dels cursos de formació en el
lleure del Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, d’acord amb el
que preveu els articles 111, 138 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Adjudicar el servei de prestació dels cursos de formació en el lleure del
Programa Carretera i Manta 2015, a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA EN XARXA, amb
CIF G43773712, per l’import de 17.250,00,- €, exempt d’IVA, subordinada a la previsió
dels crèdits necessaris, per a fer front a la despesa, dins del pressupost que s’aprovi per
la Corporació, per a l’exercici de 2015, d’acord a la valoració realitzada de les ofertes
presentades i que consta a l’expedient.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
D) Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació de la prestació del
servei de Prestació dels cursos de formació en l’àmbit de la salut del Programa Carretera
i Manta 2015, per tota l’anualitat de 2015.
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Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte menor de serveis, d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Atès que en data 13 d’octubre de 2014 es van demanar pressupostos per a la
contractació del servei de prestació dels cursos de formació en l’àmbit de la salut del
Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, a diferents empreses del
sector.
Ateses les ofertes presentades, així com la valoració efectuada pels tècnics i
responsables de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.
Atès que el procediment tramitació de l’expedient per a l’adjudicació d’aquest contracte
menor, d’acord amb el que estableix l’article 138 de la normativa esmentada, només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, d’acord amb
les normes reglamentàries.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- 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 dels cursos de formació en l’àmbit de la salut
del Programa Carretera i Manta 2015, per tota l’anualitat de 2015.
TERCER.- Aprovar la contractació del servei de prestació dels cursos de formació en
l’àmbit de la salut del Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor,
d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre.
QUART.- Adjudicar el servei de prestació dels cursos de formació en l’àmbit de la salut
del Programa Carretera i Manta 2015, a l’empresa a l’empresa AULA SANIDAD
FORMACIÓN, SL amb CIF B45794526, per l’import de 3.900,- €, exempt d’IVA,
subordinada a la previsió dels crèdits necessaris, per a fer front a la despesa, dins del
pressupost que s’aprovi per la Corporació, per a l’exercici de 2015, d’acord a la valoració
realitzada de les ofertes presentades i que consta a l’expedient.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
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E) Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació del servei de
realització d’un pla bàsic community manager del Programa Carretera i Manta 2015, per
tota l’anualitat de 2015.
Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte menor de serveis, d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Atès que en data 13 d’octubre de 2014 es van demanar pressupostos per a la
contractació del servei de realització d’un pla bàsic community manager del Programa
Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, a diferents empreses del sector.
Ateses les ofertes presentades, així com la valoració efectuada pels tècnics i
responsables de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.
Atès que el procediment tramitació de l’expedient per a l’adjudicació d’aquest contracte
menor, d’acord amb el que estableix l’article 138 de la normativa esmentada, només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, d’acord amb
les normes reglamentàries.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- 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 del pla bàsic community manager del
Programa Carretera i Manta 2015, per tota l’anualitat de 2015.
TERCER.- Aprovar la contractació del servei de prestació de la realització del pla bàsic
community manager del Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor,
d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre.
QUART.- Adjudicar la prestació del servei de realització del pla bàsic community
manager del Programa Carretera i Manta 2015, a l’empresa IDIFFERENT BUSINESS
SLU, amb CIF B54773569, per l’import de 3.600,- €, més IVA 756,- €, total 4.356,00 €,
subordinada a la previsió dels crèdits necessaris, per a fer front a la despesa, dins del
pressupost que s’aprovi per la Corporació, per a l’exercici de 2015, i d’acord a la
valoració realitzada de les ofertes presentades i que consta a l’expedient.
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.

F) Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació de la prestació del
dels curso de coaching educatiu del Programa Carretera i Manta 2015, per tota l’anualitat
de 2015.
Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte menor de serveis, d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Atès que en data 13 d’octubre de 2014 es van demanar pressupostos per a la
contractació del servei de prestació dels curs de coaching educatiu del Programa
Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, a diferents empreses del sector.
Ateses les ofertes presentades, així com la valoració efectuada pels tècnics i
responsables de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.
Atès que el procediment tramitació de l’expedient per a l’adjudicació d’aquest contracte
menor, d’acord amb el que estableix l’article 138 de la normativa esmentada, només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, d’acord amb
les normes reglamentàries.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- 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 del curs de coaching educatiu del Programa
Carretera i Manta 2015, per tota l’anualitat de 2015.
TERCER.- Aprovar la contractació del servei de prestació del curs de coaching educatiu
del Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, d’acord amb el que
preveu els articles 111, 138 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Adjudicar la prestació del servei del curs de coaching educatiu, on line, del
Programa Carretera i Manta 2015, a l’empresa FUNDACIÓ EN XARXA, amb CIF
G43773712, per l’import de 2.800,- € (exempt d’IVA), subordinada a l’autorització de
l’Intervenció de Fons, mitjançant l’aprovació definitiva del pressupost de 2015, d’acord a
la valoració realitzada de les ofertes presentades i que consta a l’expedient.
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
G) Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació del servei de
prestació de l’activitat esportiva de cursos de paddle del Programa Carretera i Manta
2015, per tota l’anualitat de 2015.
Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte menor de serveis, d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Atès que en data 13 d’octubre de 2014 es van demanar pressupostos per a la
contractació del servei de prestació de l’activitat esportiva de cursos de paddle del
Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, a diferents empreses del
sector.
Ateses les ofertes presentades, així com la valoració efectuada pels tècnics i
responsables de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.
Atès que el procediment tramitació de l’expedient per a l’adjudicació d’aquest contracte
menor, d’acord amb el que estableix l’article 138 de la normativa esmentada, només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, d’acord amb
les normes reglamentàries.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- 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 l’activitat esportiva de cursos de paddle del
Programa Carretera i Manta 2015, per tota l’anualitat de 2015.
TERCER.- Aprovar la contractació de la prestació de l’activitat esportiva dels cursos de
paddle del Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, d’acord amb el
que preveu els articles 111, 138 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Adjudicar la prestació del servei dels cursos de paddle del Programa Carretera
i Manta 2015, a l’empresa GLOBAL PADEL ESPORTS SL, amb CIF B-55529069, per
import de 2.519,- € (IVA inclòs), subordinada a subordinada a la previsió dels crèdits

25

necessaris, per a fer front a la despesa, dins del pressupost que s’aprovi per la
Corporació, per a l’exercici de 2015, d’acord a la valoració realitzada de les ofertes
presentades i que consta a l’expedient.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
H) Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació del servei de
prestació del curs de comunity manager on line del Programa Carretera i Manta 2015, per
tota l’anualitat de 2015.
Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte menor de serveis, d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Atès que en data 13 d’octubre de 2014 es van demanar pressupostos per a la
contractació del servei de prestació del curs de comunity manager on line del Programa
Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, a diferents empreses del sector.
Ateses les ofertes presentades, així com la valoració efectuada pels tècnics i
responsables de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.
Atès que el procediment tramitació de l’expedient per a l’adjudicació d’aquest contracte
menor, d’acord amb el que estableix l’article 138 de la normativa esmentada, només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, d’acord amb
les normes reglamentàries.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- 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 el servei de prestació del curs de comunity manager on line del
Programa Carretera i Manta 2015.
TERCER.- Aprovar la contractació de la prestació del curs de comunity manager on line
del Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, d’acord amb el que
preveu els articles 111, 138 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.
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QUART.- Adjudicar el servei de prestació del curs de comunity manager on line del
Programa Carretera i Manta 2015, a l’empresa a l’empresa FUNDACIÓ EN XARXA,
amb CIF G-43.773.712, per l’import de 1.365,- €, exempt d’IVA,
subordinada a
la
previsió dels crèdits necessaris, per a fer front a la despesa, dins del pressupost que
s’aprovi per la Corporació, per a l’exercici de 2015, d’acord a la valoració realitzada de
les ofertes presentades i que consta a l’expedient.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
I) Atès el projecte i les condicions específiques per a la contractació del servei de
comunicació exterior en impressió gràfica del Programa Carretera i Manta 2015, per tota
l’anualitat de 2015.
Atès que aquesta contractació té caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte menor de serveis, d’acord amb el que preveu els articles 111, 138 i 156 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Atès que en data 23 d’octubre de 2014 es van demanar pressupostos per a la
contractació del servei de comunicació exterior en impressió gràfica del Programa
Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, a diferents empreses del sector.
Ateses les ofertes presentades, així com la valoració efectuada pels tècnics i
responsables de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.
Atès que el procediment tramitació de l’expedient per a l’adjudicació d’aquest contracte
menor, d’acord amb el que estableix l’article 138 de la normativa esmentada, només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, d’acord amb
les normes reglamentàries.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i atès el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- 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 comunicació exterior en impressió gràfica del
Programa Carretera i Manta 2015, per tota l’anualitat de 2015.
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TERCER.Aprovar la contractació del servei de comunicació exterior en impressió
gràfica del Programa Carretera i Manta 2015, mitjançant contracte menor, d’acord amb el
que preveu els articles 111, 138 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Adjudicar la prestació del servei de comunicació exterior en impressió gràfica
del Programa Carretera i Manta 2015, a l’empresa IMPREMTA NOVAGRÀFIC SCP, CIF
J-43741628, per l’import de 2.982,65,- €, IVA inclós, subordinada a la previsió dels
crèdits necessaris, per a fer front a la despesa, dins del pressupost que s’aprovi per la
Corporació, per a l’exercici de 2015, d’acord a la valoració realitzada de les ofertes
presentades i que consta a l’expedient.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta 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 LA CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE DIVERSES
COBERTURES D’ASSEGURANCES PRIVADES DE L’AJUNTAMENT, ANYS 2015 I
2016.
La Junta de Govern Local en data 12-11-2014 va aprovar l’expedient de contractació i el
Plec de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques i el Plec Tècnic per a
l’adjudicació d’adjudicació de diverses pòlisses d’assegurances privades de l’Ajuntament,
anys 2015 i 2016, per procediment obert, en règim de tramitació urgent.
La difusió pública de l’acord es fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 266, de
19-11-2014 i Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament (a partir de les
12:38:55 h. del dia 19-11-2014).
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten 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 9-12-2014 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 les empreses que han obtingut en conjunt la puntuació necessària en el
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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 vista la proposta formulada per la Regidoria
de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data 9
de desembre de 2014, en aplicació dels criteris ponderats i objectius, de les ofertes
presentades al procediment d’adjudicació de diverses pòlisses d’assegurances privades
de l’Ajuntament, anys 2015 i 2016 (Exp. GOV 661/14).
Quadre resum de la puntuació final obtinguda pels licitadors presentats en el procediment
d’adjudicació:
*LOT 1 Assegurança responsabilitat Civil i Patrimonial. Fins a 100 punts
Valoració tècnica

PrProponent
A

1 Zurich
PLCL
2 Mapfre
Empresa

Insuran.
Seguros

40
17,10

Va
Valoració
econòmica

TOTAL

54,74

94,74 punts

60,00

77,10 punts

*LOT 2 Assegurança Danys Material. Fins a 100 punts
Valoració tècnica

PrProponent
A

1 Zurich
PLCL
2 Mapfre
Empresa

Insuran.

37

Seguros

24

Va
Valoració
econòmica

TOTAL

58,21

95,21 punts

*LOT 3: Ús i circulació Vehicles. Fins a 100 punts
Valoració tècnica

PrProponent
A 1 Axa
Generales SA

Seguros

6

Va
Valoració
econòmica

TOTAL

90,00

96,00 punts

LOT 4: Vida i accidents Pers. Ajtm. I Accidents PL. Fins a 100 punts
PrProponent
A 1 Axa Aurora Vida,

Valoració tècnica

20

Va
Valoració
econòmica

TOTAL

80,00

100,00 punts

S.A.
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LOT 5: Resp. Autoritats/Personal ajuntament. Fins a 100 punts
Valoració tècnica

PrProponent
A

1 Zurich
PLCL
2 Mapfre
Empresa

Va
Valoració
econòmica

TOTAL

Insuran.

10

80,00

90,00

Seguros

7,60

76,63

84,23

SEGON. Segons la qual les ofertes que han obtingut la millor puntuació en el
procediment de contractació, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques aprovats al seu dia, son:
- Zurich Insurance PLCL Suc. España, Lot núm. 1. Responsabilitat Civil i Patrimonial.
Prima total any 2015: 12.844,15 €, exempts d’Iva.
- Zurich Insurance PLCL Suc. España, Lot núm. 2. Danys materials al Patrimoni. Prima
Total any 2015: 18.957,00 €, exempts d’Iva.
- AXA Seguros Generales SA, Lot núm.3. Responsabilitat derivada de l’ús i circulació de
vehicles a motor. Prima total any 2015: 6.384,95 €, exempts d’Iva.
- AXA Aurora Visa, S.A., Lot núm. 4. Col·lectiu de Vida i Accidents del personal
Ajuntament i accidents col·lectiu Policia Local. Prima total any 2015: 24.509,25 €,
exempts d’Iva.
- Zurich Insurance PLCL Suc. España, Lot núm. 5. Responsabilitat Autoritats i personal al
servei de l’Ajuntament Civil i Patrimonial. Prima total any 2015: 5.796,00 €, exempts d’Iva.
TERCER. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació,
notificar y requerir als legítim representant de ZURICH INSURANCE PLCL SUCURSAL
ESPAÑA, CIF W-0072130-H, entitat licitadora que ha obtingut la millor puntuació en el
procediment per a l’adjudicació de l’assegurança Lot núm. 1. Responsabilitat Civil i
Patrimonial, 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 d’aquesta
pòlissa (642,21 €).
QUART. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, notificar
y requerir als legítim representant de ZURICH INSURANCE PLCL SUCURSAL ESPAÑA,
CIF W-0072130-H, entitat licitadora que ha obtingut la millor puntuació en el procediment
per a l’adjudicació de l’assegurança Lot núm. 2. Danys materials ocasionats al patrimoni
municipal, 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
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constitució de la garantia definitiva per import del 5% de l’import d’adjudicació d’aquesta
pòlissa(947,85 €).
CINQUÈ. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, notificar
y requerir als legítim representant de ZURICH INSURANCE PLCL SUCURSAL ESPAÑA,
CIF W-0072130-H, entitat licitadora que ha obtingut la millor puntuació en el procediment
per a l’adjudicació de l’assegurança Lot núm. 5. Responsabilitat Autoritats i personal al
servei de l’Ajuntament, 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 trobarse 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 d’aquesta pòlissa (947,85 €).
SISÈ. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, notificar y
requerir als legítim representant de AXA SEGUROS GENERALES, S.A., SEGUROS Y
REASEGUROS CIF A-60917978, entitat licitadora que ha obtingut la millor puntuació en
el procediment per a l’adjudicació de l’assegurança Lot núm. 3. Ús i circulació de
vehicles, 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 d’aquesta
pòlissa (319,25 €).
SETÈ. De conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, notificar y
requerir als legítim representant de AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS. CIF A-4846606, entitat licitadora que ha obtingut la millor puntuació en el
procediment per a l’adjudicació de l’assegurança Lot núm. 4. Vida i Accidents, 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 d’aquesta pòlissa (1.225,46
€).
VUITÈ. Advertir a les empreses ZURICH INSURANCE PLCL SUCURSAL ESPAÑA, AXA
SEGUROS GENERALES, S.A., SEGUROS Y REASEGUROS, i AXA AURORA VIDA,
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS,que de no complir aquest requeriment no
procedirà l’adjudicació al seu favor.
NOVÈ. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
DESÈ. Notificar la present resolució a les empreses proposades d’adjudicació.
ONZÈ. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
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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,

L’alcalde president,

Alfred Ventosa Carulla

Josep Poblet i Tous
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