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

DATA:
LLOC:
HORARI:

3 de desembre de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
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 26 DE NOVEMBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 26 de novembre de 2012, 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.

A) 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 per la Sra. V. L. M., ( Registre d’entrada núm. 7286, del 29
de novembre de 2012), 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. 12/0291, generada per la transmissió de la finca situada al c.
Mossen Lluis Batlle núm. 1A Esc. 3 1r D, de Vila-seca, i d’import total de 519,73 €.
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.- Concedir la Sra. V. L. M. el següent fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació expedient núm. 12/0291, d’import total 519,73 € de principal, més el
interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:
VENCIMENT
• 31-12-2012
• 31-01-2013
• 28-02-2013
• 01-04-2013

IMPORT FRACCIONAT
130,11 €
130,66 €
131,16 €
131,74 €

SEGON.- Comunicar al interessat l’adopció d’aquest acord i advertir-lo que, d’acord amb
l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, en cas d’incompliment del pagament de les fraccions, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment.

B) 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 per la Sra. V. M. L. A., ( Registre d’entrada núm. 7204, del
23 de novembre de 2012), 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. 12/0305, generada per la transmissió de la finca situada al c.
Monterols núm. 31, Esc. E 1r 2a, de Vila-seca, i d’import total de 966,64 €.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir la Sra. V. M. L. A. el següent fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació expedient núm. 12/0305, d’import total 966,64 € de principal, més el
interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:

VENCIMENT
• 31-12-2012
• 31-01-2013
• 28-02-2013
• 01-04-2013
• 30-04-2013
• 31-05-2013

IMPORT FRACCIONAT
161,10 €
161,61 €
162,23 €
162,93 €
163,57 €
164,30 €

SEGON.- Comunicar al interessat l’adopció d’aquest acord i advertir-lo que, d’acord amb
l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, en cas d’incompliment del pagament de les fraccions, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment.
3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT
DEL CONSERVATORI DE MÚSICA PER AL CURS 2011-2012 I ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ.
Vist el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca per al sosteniment del
funcionament del Conservatori de Música, referit al curs 2011-2012, en el qual s’estableix
que l’aportació del Departament per a l’esmentat curs escolar serà de 474.300,00 euros,
a raó de 3.100 euros per alumne i curs amb el límit de la capacitat autoritzada.
Atès que aquest conveni ha d’estar aprovat per l’òrgan competent de la corporació local
juntament amb l’acceptació de la subvenció.
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 el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca per al sosteniment del funcionament del
Conservatori de Música corresponent al curs 2011-2012 amb un import de 474.300,00
euros.
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SEGON.- Acceptar la subvenció del Departament d’Ensenyament per al finançament del
Conservatori de Música per al curs escolar 2011-2012 i destinar-la a la finalitat per a la
qual ha estat concedida.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i dels documents que
siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord al departament d’Ensenyament i al Patronat Municipal de
Música.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI 601/2012.

Atès el recurs ordinari 601/2012, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 1 de Tarragona, interposat per TELEFÒNICA MOVILES ESPAÑA
S.A.U., 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. Comparèixer en el recurs ordinari 601/2012, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, número 1 de Tarragona, en qualitat de demandats.
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.
3.4 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012063 I 2012064.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 23 i 27 de
novembre de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2012063 i
2012064, per import de 84.199,43 i 122.694,12 euros, respectivament.

4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REVISIÓ DE PREUS DE LA CONCESSIÓ PER A
LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DE NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE
LA PLATJA, RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS, GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA I
TRANSPORT DELS RESIDUS DEL MUNICIPI.
Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 26 d’octubre de
2012 (RE 2663) pel Sr. E. D. E., en representació de l’empresa URBASER, SA, que és
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l’empresa adjudicatària del contracte del servei de neteja viària, neteja de la platja,
recollida de residus municipals, gestió de la deixalleria i transport de residus del municipi
de Vila-seca, en què sol·licita l’aplicació de la fórmula de revisió de preus corresponent a
l’any 2012.
Atesa la clàusula 31 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen
l’adjudicació contracte abans esmentat, i d’acord amb allò que disposen la clàusula cinquena
del contracte administratiu, i l’article 103, següents i concordants del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, que és aplicable en virtut d’allò que preveu la disposició
transitòria primera 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.
Vistos els informes emesos per l’Àrea de Serveis Públics i per la Intervenció Municipal de
Fons, i vista la proposta formulada per la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local , fent ús de les competències delegades per Decret de
l’Alcaldia de data 17 de juny de 2011, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el següent quadre justificatiu del nou import anual (amb efectes 1 de
novembre de 2012) del servei de neteja viària, neteja de la platja, recollida de residus
municipals, gestió de la deixalleria i transport dels residus del municipi de Vila-seca:

Servei

Import anual 2012
(10% IVA inclòs)

Import mensual 2012
(10% IVA inclòs)

Neteja viària + ampliació Pati del Colomí
Recollida de residus i gestió deixalleria
Neteja de platges
Recollida de voluminosos
Vigilància i control ambiental
TOTAL 2012

1.438.124,24€
1.079.171,20€
183.575,84€
97.500,69€
68.119,14€
2.866.491,11€

119.843,69€
89.930,93€
15.297,99€
8.125,06€
5.676,60€
238.874,26€

SEGON.- Aprovar l’abonament de 15.371,32€ (IVA inclòs) en concepte d’endarreriments
de la facturació del període des de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2012, i que es troba
detallada en la següent taula:

Servei

Import facturat
gener-octubre 2012
(IVA inclòs)

Import revisat i aplicant
el pla de finançament pel
2012 gener-octubre 2012
(IVA inclòs)

Diferencial
gener-octubre
2012
(IVA inclòs)

Neteja viària +

1.219.272,42€

1.222.543,13€

3.270,71€
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ampliació neteja Pati
del Colomí
Recollida residus i
gestió deixalleria
Neteja platges
Recollida voluminosos
Vigilància i control
ambiental
TOTAL

1.006.926,09€

990.409,43€

-16.516,66€

171.116,23€
81.896,10€

168.339,63€
82.174,19€

-2.776,60€
278,09€

56.299,85€

56.672,99€

373,14€

2.535.510,69€

2.520.139,37€

-15.371,32€

TERCER.- Notificar el present acord a l'empresa URBASER, SA, a la Intervenció Municipal
i a l’Àrea de Serveis Públics.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE RENOVACIÓ DE TRES POUS DE CLAVEGUERAM SITUATS EN
DIFERENTS CRUÏLLES DEL NUCLI URBÀ DE LA PINEDA.
Vist que la Junta de Govern local en data 12 de novembre de 2012, va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per la
renovació de tres pous de clavegueram situats en diferents cruïlles del nucli urbà de la
Pineda.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
135, 137 i 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i el plec
de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 27 de novembre de 2012,
indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de
referència és la presentada per l’empresa SOREA, SA. En compliment als tràmits
procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que
presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa SOREA, SA, essent l’import de la mateixa el de 81.422,00 €
pressupost net, i 17.098,68 € en concepte d’IVA, que fan un total de 98.520,95 € (IVA
inclòs), perquè en el termini de 10 dies a comptar del dia següent a la notificació, aporti 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 que sigui
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procedent, per un import de 4.071,10 € d’acord amb l’article 86 de la Llei 30/2007 de 30
d’octubre.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

4.3 APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS
AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER COMTE
SICART, 67 DE VILA-SECA.
Per acord plenari de data 26 d’octubre de 2012 s’aprovà inicialment i se sotmeté a
informació pública la relació detallada de béns i drets a expropiar en el procediment per
adquirir per expropiació forçosa l’immoble situat al carrer Comte Sicart, 67 de Vila-seca,
qualificat com a sistema de parcs i jardins projectats públics, segons el vigent Pla General
d’Ordenació Urbana, a obtenir mitjançant expropiació.
Publicats els anuncis corresponents d’informació pública i notificat l’acord plenari als
interessats, no s’ha presentat cap al·legació ni oposició contra l’ocupació, i vist el
dictamen emès per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Manifestar que durant el període d'informació pública (BOPT núm. 254 de 3 de
novembre de 2012) i audiència als interessats de la relació de béns i drets afectats, en
virtut de l'acord d'iniciació adoptat pel Ple de la corporació de 26 d’octubre de 2012, no
s'han formulat al·legacions.
SEGON. Aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar en el procediment
que s’adjunta com a annex a aquest acord.
TERCER. Autoritzar la despesa corresponent a les indemnitzacions que es preveuen a la
relació abans aprovada, per un import màxim de 300.000 €, amb càrrec a la partida 201215000.60000 (A-28227) del pressupost municipal vigent.
QUART. Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, en un
termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquests acords, poden convenir amb
l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets i el termini
de desallotjament. Si en aquest termini l’Ajuntament no rep cap proposta o bé
l’Ajuntament rebutja les presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a
l’adquisició per avinença i continuarà el procediment expropiatori.
CINQUÈ. Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets
respecte a l’alienació dels quals no s’hagi aconseguit l’avinença segons l’apartat anterior,
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mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents, un cop siguin ferms aquests
acords.
SISÈ. Disposar que es publiquin aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’edictes municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament https://seuelectronica.vilaseca.cat i que així mateix siguin notificats personalment als interessats.
SETÈ. Facultar l'Alcaldia per atorgar l'acta d'ocupació i promoure les inscripcions en el
Registre de la propietat i quants documents complementaris siguin necessaris.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DEL FUTUR ESPAI PÚBLIC SITUAT A LA PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA VELLA DE VILA-SECA.
Atès que s’ha de procedir a l’adequació del futur espai públic situat a la Plaça de l’Església
Vella, de Vila-seca, desprès de l’enderroc de l’edifici. S’hauria d’encarregar la redacció del
projecte bàsic i executiu d’adequació de l’esmentat espai, amb la direcció facultativa i la
coordinació de seguretat i salut.
Vist el pressupost presentat per Soffitto Arquitectura SLP per la redacció del projecte bàsic i
executiu d’adequació del futur espai públic situat a la Plaça de l’Església Vella de Vila-seca,
amb la direcció facultativa i la coordinació en seguretat i salut, per import de 12.030,00 €
més 2.526,30 € en concepte de IVA fent un total de 14.556,30 €, considerant-se correcte,
així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 2012.13.15000.61900 RC-28850 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel
Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a Soffitto Arquitectura SLP, el contracte menor de serveis consistent en
la redacció del projecte bàsic i d’execució d’adequació del futur espai públic a la Plaça de
l’Església Vella de Vila-seca, la seva direcció i la coordinació de seguretat i salut, presentant
un pressupost per import de 12.030,00 € de base imposable, més 2.526,30 € en concepte
de IVA fent un total de 14.556,30 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 14.556,30 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15000.61900 RC-28850 del pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar el present acord a Soffitto Arquitectura SLP, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL NOU CONVENI
MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I
LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ DE RESIDUS
D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE).
El Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió
dels seus residus (RAEE), estableix les condicions tècniques i de qualitat ecològica que
s’hauran de respectar en la recollida i gestió d’aquests residus d’acord amb la Directiva
2002/96/CE, del Parlament Europeu, i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre residus
d’aparells elèctrics i electrònics, modificada per la Directiva 2003/108/CE del Parlament
europeu i del Consell, de 8 de desembre del 2003.
L’esmentat Reial Decret determina que la responsabilitat d’assegurar la bona gestió dels
RAEE, començant per la seva recollida selectiva, correspon als productors sota el principi
de “qui contamina paga”, podent complir aquestes obligacions bé de manera individual,
bé mitjançant la integració en un sistema integrat de gestió (SIG).
L’article 7.2 d’aquest Reial Decret preveu la participació voluntària de les entitats locals
en els sistemes integrats de gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics, mitjançant
l’adhesió al nou Conveni de col·laboració signat entre els sistemes integrats de gestió i
les Comunitats Autònomes.
Els sistemes integrats de gestió (SIG) hauran de compensar econòmicament als ens
locals per totes les despeses addicionals efectivament suportades en concepte de
recollida i emmagatzematge dels residus d’aparells elèctrics i electrònics durant el
període de vigència del nou Conveni Marc (2013-2017).
L’Ajuntament de Vila-seca, per acord de la Junta de Govern Local de 7 de maig de 2007,
va adherir-se, de forma voluntària, a l’anterior Conveni Marc signat el 22 de desembre de
2006 entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG, per tal de
garantir el compliment del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics
i electrònics i la gestió dels seus residus.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca recull els RAEE generats a les llars del municipi i els
procedents de fonts comercials, institucionals i d’altres assimilables a domèstics, i els
emmagatzema a la deixalleria municipal, separant-los en 5 fraccions (OPCIÓ A) d’acord
amb l’establert en l’Annex IV del nou Conveni Marc. Segons aquesta classificació, els SIG
pagaran un import fix per tona de RAEE gestionada, durant el període de vigència del nou
Conveni Marc, que serà el següent:
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I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. L’adhesió al Conveni Marc de col·laboració signat en data 10 de juliol de 2012
entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG, per tal de
garantir el compliment del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics
i electrònics i la gestió dels seus residus.
SEGON. Assumir, de conformitat amb el pacte cinquè del Conveni Marc de col·laboració
referit anteriorment, els compromisos mínims continguts al referit pacte i del què s’adjunta
una còpia.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL
PAVIMENT D’UN TRAM DEL CARRER TARRAGONA, DAVANT EL MERCAT
MUNICIPAL.
Vist el deteriorament del paviment d’una part del c. Tarragona davant del Mercat
Municipal de Vila-seca, per part del Serveis Tècnics Municipals s’ha procedit a demanar
ofertes pel seu arranjament.
Tenint en compte que les obres hauran de començar passades les festes, o sigui a partir del
21 de gener de 2013. Els treballs tindran un durada aproximada de tres setmanes sense
tenir en compte la climatologia. A més afectaran dos accessos de vehicles del Mercat
Municipal i les parades del mercadet del dijous, s’hauran de reubicar provisionalment durant
el temps de durada dels treballs.
S’han presentat dues ofertes per part d’empreses especialitzades essent AGROVIAL SA
l’oferta mes avantatjosa, considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat per l’empresa AGROVIAL SA, així com els informes emesos
pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en
relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2012.13.15100.61900 RC-28564 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
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quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AGROVIAL SA, el contracte menor d’obres per
l’arranjament del tram del carrer Tarragona, davant del Mercat Municipal de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 24.707,53 € sense IVA i 5.188,58 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 29.896,11 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 29.896,11 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15100.61900 RC-28564 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa AGROVIAL SA, al Departament
d’Urbanisme, al de Governació i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ
DE LA REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació del servei de supervisió de la regeneració de
la platja de la Pineda per un període de 4 anys, que conté la previsió d’existència de
consignació pressupostària suficient, d’acord amb l’informe emès per la Intervenció
municipal de fons de data 29 de novembre de 2012.
El cap de Serveis Territorials i de Planificació ha emès informe en data 28 de novembre
de 2012, respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació, d’acord amb
allò que disposa l’article 174 i següents i concordants del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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 servei de supervisió de
la regeneració de la platja de la Pineda.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 38.000,00
€ (sense IVA) i 7.980,00 € en concepte d’IVA i que fan un total de 45.980 € (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
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disposa l’article 178 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER CONTRACTAR LES
OBRES COMPRESES A LES FASES (I) I (III) DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA
PAVIMENTACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS A L’ENTORN DE LA FUTURA
ESCOLA “LA CANALETA”.
La Junta de Govern Local en sessió de 23 de gener de 2012 va aprovar la Memòria
valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals per les obres de pavimentació i
instal·lació de serveis de l’entorn de la futura escola “la Canaleta”.
Vista la proposta de la regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics de data 27
de novembre de 2012 indicant la necessitat de contractar les fases (I) i (III) de la Memòria
valorada abans esmentada que es detallen a continuació:
-

Fase 01: Pressupost parcial per a les obres de pavimentació.
BASE: 105.970,50 € (CENT CINC MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS. IVA (21%): 22.253,81 €.

-

Fase 03: Pressupost parcial per a les obres d’instal·lacions, serveis i equipaments
BASE: 72.379,95 € (SETANTA-DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS). IVA (21%): 15.199,79 €.

El Cap de Serveis Territorials i Planificació ha emès informe favorable respecte a la
tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 27 de novembre de 2012,
d’acord amb allò que disposa l’article 171, següents i concordants del Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
La Intervenció de Fons ha emès informe en data 29 de novembre de 2012, indicant que
existeix consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2012.13.32100.61902 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 l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres compreses a les fases (I) i (III) de la Memòria valorada per
la pavimentació i instal·lació de serveis de l’entorn de la futura escola “La Canaleta”.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat i la despesa màxima per a les obres de pavimentació; 105.970,50 € pressupost
net i 22.253,81 € en concepte d’IVA corresponent a la fase I i per a les obres
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d’instal·lacions, serveis i equipaments; 72.379,95 € pressupost net i 15.199,79 € en
concepte d’IVA corresponent a la fase (III).
TERCER.- Encarregar als serveis tècnics i jurídics municipals la redacció del plec de
clàusules administratives particulars que regirà la licitació del present expedient
mitjançant procediment negociat sense publicitat.
4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER CONTRACTAR EL
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A LA PAVIMENTACIÓ I
INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS DE L’ENTORN DE LA FUTURA ESCOLA “LA
CANALETA”.
La Junta de Govern Local en sessió de 23 de gener de 2012 va aprovar la Memòria
valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals per les obres de pavimentació i
instal·lació de serveis de l’entorn de la futura escola “la Canaleta”.
Vista la proposta de la regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics de data 28
de novembre de 2012 indicant la necessitat de contractar la Fase 02: Subministrament
d’energia elèctrica (MT+ BT) BASE: 58.171,68 € (CINQUANTA-VUIT MIL CENT
SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA VUIT CÈNTIMS) IVA (21%): 12.216,05 € de la
Memòria valorada abans esmentada.
El Cap de Serveis Territorials i Planificació ha emès informe favorable respecte a la
tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 28 de novembre de 2012,
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.
La Intervenció de Fons ha emès informe en data 29 de novembre de 2012, indicant que
existeix consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2012.13.32100.61902 del pressupost municipal.
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 l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del subministrament d’energia elèctrica (MT+ BT) comprés a la Fase II
de la Memòria valorada per la pavimentació i instal·lació de serveis de l’entorn de la futura
escola “La Canaleta”.
SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat i la despesa màxima de 58.171,68 € (CINQUANTA-VUIT MIL CENT SETANTAUN EUROS AMB SEIXANTA VUIT CÈNTIMS) IVA (21%): 12.216,05 € corresponent a la
fase II del subministrament d’energia elèctrica (MT+ BT) corresponent a la Fase II de la
Memòria valorada esmentada.
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TERCER.- Encarregar als serveis tècnics i jurídics municipals la redacció del plec de
clàusules administratives particulars que regirà la licitació del present expedient
mitjançant procediment negociat sense publicitat.
4.10 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. J. C. C. A. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGREGACIÓ DE
L’APARCAMENT 11 DE L’HABITATGE DE LA SEGONA PLANTA ESQUERRA DEL
BLOC NÚM. 20 AL C. MONESTIR DE POBLET, 3 DE LA PINEDA
Vista la sol·licitud de llicència municipal de segregació de l’aparcament 11 de l’habitatge
de la 2a. planta esquerra, del bloc núm. 20 del Conjunt Residencial “Punta Prima”, al c.
Monestir de Poblet, 3 de La Pineda, i vist així mateix l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal on s’indica que tots els edificis necessiten una plaça d’aparcament
per habitatge, sense necessitat de tenir cap tipus de vinculació, 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. C. C. A. la llicència municipal de segregació de la plaça
d’aparcament núm. 11 de 12,50 m2 llindant al front amb la zona de pas i maniobra. A la
dreta entrant amb la plaça núm.12. A l’esquerra, amb la plaça núm. 10 el núm. 9 i al fons
amb la zona enjardinada.
SEGON.- Les finques resultants desprès de la segregació són les següents:
-

Finca núm. 1 habitatge situat al bloc núm. 20, 2a. planta esquerra del carrer
Monestir de Poblet, 3 amb una superfície de 43,48 m2 i terrassa de 16,71 m2.
Llinda segons entrem, al front amb el replà de l’escala i habitatge assenyalat com
dret de la mateixa planta. A la dreta entrant amb la zona d’aparcament, separada
de la parcel·la núm. 7 de la urbanització. A l’esquerra amb carrer peatonal que el
separa del bloc núm. 32 i al fons amb el bloc núm. 19.

-

Finca núm. 2 plaça d’aparcament núm. 11 de 12,50 m2 llinda al front amb la zona
de pas i maniobra. A la dreta entrant amb la plaça núm. 12. A l’esquerra, amb la
plaça núm. 10 el núm. 9 i al fons amb la zona enjardinada.

TERCER.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544386 de data 23.11.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
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Taxa

254,30 €

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

254,30 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

B) SOL·LICITUD D’ESTIVAL PARK SALOU SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
SEGREGACIÓ DE L’APARCAMENT 35 DE L’HABITATGE DE LA PLANTA BAIXA
DRETA, DEL BLOC NÚM. 16 AL C. MONESTIR DE POBLET, 3 DE LA PINEDA
Vista la sol·licitud de llicència municipal de segregació de l’aparcament 35 de l’habitatge
de la planta baixa dreta, del bloc núm. 16 del Conjunt Residencial “Punta Prima”, al c.
Monestir de Poblet, 3 de La Pineda, i vist així mateix l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal on s’indica que tots els edificis necessiten una plaça d’aparcament
per habitatge, sense necessitat de tenir cap tipus de vinculació, 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 Estival Park Salou SA la llicència municipal de segregació de la
plaça d’aparcament núm. 35 de 12,50 m2 llindant al front amb la zona de pas i maniobra.
A la dreta entrant amb carrer peatonal. A l’esquerra, amb la plaça d’aparcament núm. 34 i
al fons amb la zona enjardinada.
SEGON.- Les finques resultants desprès de la segregació són les següents:
-

Finca núm. 1 habitatge situat al bloc núm. 16, planta baixa dreta del carrer
Monestir de Poblet, 3 amb una superfície de 68,65 m2 i terrassa de 17,19 m2.
Llinda segons entrem, al front amb el carrer peatonal separat del bloc núm. 28. A
la dreta entrant amb el bloc núm. 17. A l’esquerra amb l’escala d’accés a les
plantes superiors i habitatge esquerra de la mateixa planta i al fons amb la zona
d’aparcament que el separa de la parcel·la núm. 7 de la urbanització.

-

Finca núm. 2 plaça d’aparcament núm. 35 de 12,50 m2 llindant al front amb la
zona de pas i maniobra. A la dreta entrant amb el carrer peatonal. A l’esquerra,
amb la plaça d’aparcament núm. 34 i al fons amb la zona enjardinada.
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TERCER.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544388 de data 23.11.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Taxa

386,53 €

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

386,53 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

C) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA D’ESCOMESA
PARTICULAR A L’AVDA. VILA DEL COMÚ I DE LA CANONJA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a
l’escomesa particular a l’Avda. Vila del Comú i l’Avda. de La Canonja 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 Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 740/12 per a l’escomesa particular a l’Avda. Vila del Comú i l’Avda. de la Canonja
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 respectarà el pas rodat en el creuament de la calçada.
3a.- Es responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
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5a.- S’haurà de sol·licitar informe a Fecsa-Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica
que pugui afectar.
6a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
7a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
9a.- El termini d’execució serà de tres mesos.
10a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

D) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA D’ESCOMESA
PARTICULAR AL C. SANT RAMON, 1 DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribucion SDG SA de llicència d’obres per a
l’escomesa particular al c. Sant Ramon, núm. 1 de La Plana, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribucion SDG SA la llicència d’obres municipal
núm. 738/12 per a l’escomesa particular al c. Sant Ramon, núm. 1 de La Plana, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de sol·licitar informe a Fecsa-Endesa sobre la xarxa de distribució elèctrica
que pugui afectar.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

E) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A L’AVDA. VERGE DE
MONTSERRAT, 55.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribucion Elèctrica SLU amb núm. de
referència 457.669 de llicència d’obres pel subministrament elèctric a l’avda. Verge de
Montserrat, 55 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 Endesa Distribucion Elèctrica SLU la llicència d’obres
municipal núm. 728/12 pel subministrament elèctric a l’avda. Verge de Montserrat, núm.
55 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 responsable qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de presentar el vistiplau de les concessionàries d’enllumenat, aigua i
clavegueram.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
5a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
6a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
7a.- El termini d’execució serà d’un mes.
8a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
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SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

F) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER LA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D’UN PAL DE FUSTA PER LES
OBRES D’ENDERROC DE L’HABITATGE DEL C. VERGE DE LA PINEDA, 19-21.
Vista la sol·licitud de l’empresa Telefónica de España SAU de llicència d’obres per la
instal·lació provisional d’un pal de fusta per les obres d’enderroc de l’habitatge del c.
Verge de la Pineda, 19-21 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 Telefónica de España Sau la llicència d’obres municipal
núm. 775/12 per la instal·lació provisional d’un pal de fusta per les obres d’enderroc de
l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, 19-21 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.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
3a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
4a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
5a.- El termini d’execució serà d’un mes.
6a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
al finalitzar les obres d’edificació.
7a.- No es podran iniciar les obres fins que no es disposi de la llicència municipal
d’enderroc de l’edifici existent objecte de la modificació, així com el vist-i-plau dels
Serveis Tècnics Municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

G) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER LA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D’UN PAL DE FUSTA PER LES
OBRES D’ENDERROC DE L’HABITATGE DEL C. DEL POU, NÚM.9.
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Vista la sol·licitud de l’empresa Telefónica de España SAU de llicència d’obres per la
instal·lació provisional d’un pal de fusta per les obres d’enderroc de l’habitatge del c. Del
Pou, núm. 9 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 Telefónica de España Sau la llicència d’obres municipal
núm. 727/12 per la instal·lació provisional d’un pal de fusta per les obres d’enderroc de
l’habitatge situat al c. Del Pou, 9 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.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
3a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
4a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector, d’acord amb el planell adjunt.
5a.- El termini d’execució serà d’un mes.
6a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
al finalitzar les obres d’edificació.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

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

- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 CORRESPONENT A LES
OBRES COMPRESES AL A MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT DELS
CAMINS AL TERME MUNICIPAL, ANY 2012.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2012, d’adjudicació de les
obres compreses a la memòria valorada per l’arranjament de diversos camins, any 2012.
Vista la certificació de referència corresponent a les obres compreses a la Memòria
valorada per l’arranjament dels camins al Terme Municipal, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres compreses a la
memòria valorada per a l’arranjament de camins al Terme Municipal, realitzades per
l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SA per un import sense IVA de
9.557,55 €, 2.007,09 € en concepte d’IVA que fa un total de 11.564,64 € IVA inclòs.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.45400.61900 OF
27953 del pressupost municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN ELS PROCEDIMENTS D’ACTIVITATS.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2012 es va aprovar
l’expedient de contractació (Exp. Núm.666/2012) i el Plec de clàusules econòmiques i
administratives per a l’adjudicació del servei d’assistència tècnica per a la prevenció i
control ambiental de les activitats que s’exerceixin en el terme municipal de Vila-seca,
anys 2013 i 2014, per procediment negociat sense publicitat. Així mateix es va autoritzar la
despesa i la convocatòria de licitació.
Atès que durant la licitació es presentarà la proposició que consta en l’expedient. Atès
que en el present procediment no s’ha constituït Mesa de Contractació, per raó de l’import
és potestatiu per a l’òrgan de contractació, per aplicació de la clàusula 11a del Plec, en
relació amb els articles 117 i 320 del TRLCSP.
Atès que amb data 22 de novembre el cap de l’àrea de Governació va dur a terme
l’examen, la qualificació i validesa de la documentació general, i establir la puntuació
definitiva de les proposicions presentades en forma i termini.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.
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. De conformitat amb la proposta de regidor de Governació i l’informe-valoració
del servei tècnic municipal de 22 de novembre de 2012, notificar i requerir al professional
Sr. José Vicente Pérez Moreno (NIF 39.632.653-L), com a licitador que ha formulat la
millor oferta, perquè dins dels deu dies hàbils següents a rebre la corresponent
notificació, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i efectuï a constitució de la
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garantia definitiva per import de 2.220,00 €, així com que justifiqui que disposa dels
mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
SEGON. Realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL TANATORI MUNICIPAL MITJANÇANT
LA MODALITAT D’ARRENDAMENT.
Per acord de l’Ajuntament Ple en sessió de 26-9-2003, es va adjudicar a l’empresa
Funerària De La Torre Giraltó SL., el contracte per a la gestió del servei del tanatori
municipal de Vila-seca, en la modalitat d’arrendament.
Atès que el termini d'execució del contracte es va fixar en nou anys, comptadors a partir
del 2-12-2003, data de formalització del contracte, prorrogable per períodes successius
de tres anys, fins a un termini total de quinze anys, sempre que cap de les parts
denunciés el contracte en un termini mínim de 3 mesos abans de la seva fi o, si és el cas,
de les seves pròrrogues.
Atès que els contractes de gestió de serveis públics adjudicats abans de l’entrada en
vigor del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, es regeixen en quan als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva
durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior, o sigui pel RDL 2/200, de 16 de
juny que aprova el TRLCAP, segons la DT 1a d’aquesta Llei.
Atesa la petició formulada el 30-10-12 pel representant de Mémora Servicios Funerarios,
SL., societat adquirent de les participacions socials de l’empresa Funerària De La Torre
Giraltó SL, en tant que aquesta última conserva la seva personalitat jurídica pròpia i
individual i els drets i deures de la concessió amb l’Ajuntament de Vila-seca, oferint la
pròrroga de l’execució de contracte i proposant un valor afegit al cànon anual de 2.000 €
anuals, establint la modalitat de la seva aplicació efectiva.
Atès que per part de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir inicialment tres anys
més la referida adjudicació, amb l’aplicació de la revisió dels cànon anuals a més de
l’aplicació de la millora oferta per la concessionària, de conformitat amb els termes
establerts en la clàusula 8a del plec de clàusules aprovat pel Ple de la Corporació el 31-72003 i dels resultants de l’oferta de pròrroga de 30-10-12 (RED 6779/12).
Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció de l’ajuntament i que l’empresa
adjudicatària han manifestat el seu interès en continuar portant a terme l’esmentada
adjudicació.
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Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues s’estableix tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a
concurrència la realització d’aquestes.
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. Aprovar la pròrroga per un període de tres anys del contracte administratiu que
es va formalitzar amb l’empresa Funerària De La Torre Giraltó SL. el 2-12-2003, per a la
gestió del servei del tanatori municipal de Vila-seca, en la modalitat d’arrendament, la
qual durada inicial era de nou anys, amb manteniment de les mateixes condicions
administratives i econòmiques originals, més el valor afegit de l’aplicació de la millora
oferta pel concessionari en la petició de pròrroga efectuada el 30-10-12 (RED 6779/12).
SEGON. Notificar-ho a l’entitat Mémora Servicios Funerarios, SL. (CIF B-81.693.442),
societat adquirent de les participacions socials de l’empresa Funerària De La Torre
Giraltó SL, i donar-ne trasllat a l’Interventor de Fons de l’Ajuntament.
TERCER. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present acord .
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONVENI ENTRE L’INSTITUT FRANCESC VIDAL
I BARRAQUER I L’AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D’UN
ALUMNE.
Atesa la proposta de l’ Institut Francesc Vidal i Barraquer de Tarragona de subscriure un
conveni de col·laboració entre l' esmentat centre i l’Ajuntament de Vila-seca, per a la
formació pràctica de l’alumne M. A. S. C..
Vista 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,
i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un programa de
pràctiques externes entre l’ Institut Francesc Vidal i Barraquer de Tarragona i
l’Ajuntament de Vila-seca, per a la formació de l’ alumne:
•

M. A. S. C.

en les condicions i terminis que s’estipulen en el text de l’ esmentat conveni pel termini
comprès entre el dia 3 de desembre al 28 d’abril de 2013, per a la seva adscripció al
Centre Municipal de Formació i Ocupació.
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SEGON.- Facultar a l’alcalde-president per a la signatura de l’esmentat conveni.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTACTE MENOR PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA WEB DE L’AJUNTAMENT.
Atès que l’ajuntament de Vila-seca disposa d’una presència web des de finals del 1992.
Atès que en el decurs de l’any 2012 s’ha posat en marxa la Seu Electrònica segons el que
estableixen la Llei 11/20007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i del procediment administratiu comú
de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels
mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya.
Atès que amb la posta en marxa de la Seu Electrònica a l’Ajuntament se li planteja la
necessitat de renovar la web municipal, tant en els continguts, la seva arquitectura, en el
disseny i en la plataforma de publicació dels serveis que s’hi ofereixen.
Atès, així mateix, que s’han iniciat els tràmits amb empreses qualificades del sector per a
contractar l’assistència tècnica per a elaborar la nova web de l’Ajuntament, de manera que
incorpori les darreres tecnologies, renovi la imatge de modernitat i ofereixi serveis de
comunicació i difusió actuals i propers als ciutadans.
Atès que amb aquesta finalitat s’ha contactat amb l’empresa Cesc-IT, la qual ofereix la
complerta col·laboració i assessorament tècnic requerits pel preu final 17.830,00 €, l’Iva
exclòs.
Atès que l’art. 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, defineix els contractes de serveis
com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament
d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra o subministrament,
entre els quals hi tenen cabuda els contractes d’assistència tècnica per a la posta en marxa
de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se, ser
tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona
del Text refós d ela 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. 111, 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, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa.
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Vist 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. Aprovar la prestació del servei d’assistència tècnica i suport en la posta en
marxa de la nova web de l’Ajuntament de Vila-seca,.
SEGON. Aprovar la despesa i adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa Cesc-IT (NIF B-65399735), per un preu total
de 21.574,30 €, il’ IVA inclòs, amb càrrec a la partida i crèdit consignat i retingut de la
partida 2012.12.92000.21600(RC 28565) del vigent pressupost municipal. Els treballs es
desenvoluparan sense interrupció des de la data de la comunicació del present acord, i
tindran un termini previst de tres mesos.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
QUART. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 DONAR COMPTE, SI ESCAU, DE LES BASES QUE REGIRAN L’ELECCIÓ DEL
MILLOR ESPORTISTA DURANT LA CELEBRACIÓ DE LA XXIIa EDICIÓ DE LA GALA
DE L’ESPORT.
La Gala de l’Esport se celebrarà dins dels actes de la Festa Major d’Hivern de Sant
Antoni, el dia 20 de gener de 2013 a l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca. Durant
aquest acte, es procedirà a l’elecció del millor esportista de l’any 2012.
Atès que l’elecció del millor esportista es regeix per les bases que foren aprovades per
l’Ajuntament les quals també s’aplicaran a la pròxima elecció.
Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral i
de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut , la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Donar compte que l’acte d’elecció del millor esportista de l’any 2012 que tindrà
lloc durant la XXIIa Gala de l’Esport dins els actes de la Festa Major de Sant Antoni, es
regirà per les mateixes bases que es van aplicar l’edició anterior.
SEGON. Trametre una còpia de les bases a totes les entitats esportives locals.

25

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA PER LA INSTAL·LACIÓ
DE PORTES D’EMERGÈNCIA I ADEQUAR LES EXISTENTS AL PAVELLÓ
POLIESPORTIU.
Vista la memòria valorada per a la instal·lació de portes d’emergència i adequar les
existents al Pavelló Poliesportiu de Vila-seca, redactada per Asset Ingenieros, 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 la instal·lació de portes d’emergència i adequar
les existents al Pavelló Poliesportiu de Vila-seca, redactada per Asset Ingenieros, amb un
import total de 12.290,62 € IVA inclòs.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS TREBALLS PER LA INSTAL·LACIÓ
DE PORTES D’EMERGÈNCIA I ADEQUACIÓ DE LES EXISTENTS AL PAVELLÓ
POLIESPORTIU DE VILA-SECA.
Vist que al Pavelló Poliesportiu de Vila-seca, s’han de poder realitzar activitats recreatives
i espectacles públics, s’han d’efectuar unes obres de reforma per tal d’adaptar-se a la
normativa actual.
Per tal de que quedi garantida l’evacuació del públic assistent s’hauran d’instal·lar unes
portes d’emergència i adequar les existents.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Construccions Ferré SL, així com els informes
emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons
en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2012. 14
34200 62200 RC-28998 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels
Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Construccions Ferré SL, el contracte menor d’obres per la
instal·lació de portes d’emergència i adequar les existents al Pavelló Poliesportiu de Vilaseca, presentant un pressupost per import de 10.157,54 € sense IVA i 2.133,08 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 12.290,62 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 12.290,62 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2012. 14
34200 62200 RC-28998 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Construccions Ferré SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2012.12.12 12:15:37 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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