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

DATA:
LLOC:
HORARI:

6 de maig de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 hores

Hi assisteixen:

Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
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 29 D’ABRIL DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 29 d’abril de 2013, 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 RECUROS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A)
PROPOSTA
DE
LA
REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. P. T. A., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries domiciliàries, corresponent a l’habitatge situat al parc de la Riera, núm. 1-12, per tenir una clínica dental i ja satisfer el corresponent rebut d’escombraries per l’activitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, 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.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2013, de
l’habitatge situat al parc de la Riera, 1-1-2, propietat del Sr. P. T. A., per tenir una clínica
dental per la que ja satisfà escombraries de locals comercials.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’ANUL·LACIO I DEVOLUCIÓ DE
REBUTS D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES PER SATISFER DE LOCALS
COMERCIALS.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. LL. N. G., on demana la devolució dels rebuts
d’escombraries domiciliàries de l’habitatge situat al c. Tenor Josep Forasté, 8-4-A, de
diversos exercicis per haver satisfet rebuts de locals comercials per tenir un centre
d’estètica a la mateixa adreça.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que a l’habitatge es realitza l’activitat
esmentada a més d’ésser residència habitual, 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.- Retornar la quantitat de 424 € corresponents als rebuts d’escombraries
domiciliàries dels exercicis de 2009 a 2012 de l’habitatge situat al c. Tenor Josep Forasté. 84-A, per haver-se satisfet rebuts de locals comercials per l’activitat de centre d’estètica a la
mateixa adreça.
SEGON.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. Tenor Josep Forasté, 8-4-A, per tenir un centre d’estètica i satisfer el
corresponent rebut de locals comericals.
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TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i a la Intervenció municipal de Fons.

C)
PROPOSTA
DE
LA
REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. C. R. Z., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries domiciliàries, corresponent a l’habitatge situat al c. Mas Calvó, 6-4-D, per
tenir una perruqueria i ja satisfer el corresponent rebut d’escombraries per l’activitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, 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.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2013, de
l’habitatge situat al c. Mas Calvó, Oest, 6-4-D, a nom de la Sra. C. R. Z., per tenir una
activitat de perruqueria per la que ja satisfà escombraries de locals comercials.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. P. P., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Sant Antoni, núm. 51, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, 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.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. Sant Antoni, núm. 51, propietat de la Sra. M. P. P. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.
E) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. R. M. F., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Riera, núm. 58, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, 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.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. Riera, núm. 58, propietat del Sr. J. R. M. F. per no reunir condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

F)
PROPOSTA
DE
LA
REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. H. C. M., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries domiciliàries, corresponent a l’habitatge situat al c. Oest, núm. 3-2-1, per
tenir una perruqueria i ja satisfer el corresponent rebut d’escombraries per l’activitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, 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.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2013, de
l’habitatge situat al c. Oest, núm. 3-2-1, a nom de la Sra. H. C. M., per tenir una activitat de
perruqueria per la que ja satisfà escombraries de locals comercials.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

G) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. P. B. S., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Sant Josep, núm. 25, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa 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.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2013, de l’habitatge
situat al c. Sant Josep, núm. 25, propietat de la Sra. P. B. S. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

H) RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 DE MARÇ DE 2013, DE DESESTIMACIÓ
D’ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIÓ TAXA D’ESCOMBRARIES.
Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. J. C. V. contra l’acord de la Junta de Govern
Local de 25 de març de 2013, pel qual es va declarar desestimar la petició d’anul·lació del
rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici 2013, de l’habitatge situat al c. de les Creus,
16, 1r.
Atès que les al·legacions que consten en l’escrit de reposició són meres exposicions de
fets i una repetició dels arguments exposats en l’escrit de petició de 20-12-2012, que no
desvirtuen els fonaments de l’acord que s’impugna, les quals ja van ser tingudes en
compte al moment de la resolució que s’impugna, sense que el fet de donar-les per
reproduïdes pugui portar a l’estimació del present recurs.
Atès que la motivació directa de la prestació del servei de recollida i tractament
d’escombraries es fonamenta en la salubritat i higiene ciutadanes. És per això que
l’obligació de contribuir neix de la prestació general del servei, amb independència del
règim d’intensitat directa en la seva utilització, sempre que el servei es presti en els
carrers o sectors en els quals estiguin ubicats els habitatges, allotjaments, locals, i
aquests reuneixin les condicions mínimes d’habitabilitat.
Atès, per tant, des d’un punt de vista material, la reclamació del Sr. C. no pot prosperar, ja
que resulten subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els
habitatges i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es presti el
servei, ja sigui a títol de propietari, concessionari, usufructuari, habitacionista, arrendatari
o, fins i tot, de precari.
Atès el que disposen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener i l'article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
L'òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és el mateix que ha dictat l'acte.
Vistos els anteriors antecedents i fonaments de dret 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. Desestimar el recurs de reposició interposat en data 24 d’abril de 2013 (RED
2511/13) pel Sr. J. C. V. contra l’acord de la Junta de Govern Local de 25 de mar de
2013, de conformitat amb allò que s’ha esposat als fonaments jurídics d’aquesta resolució
i, en conseqüència, confirmar l’acord esmentat mitjançant el qual es declarava la
denegació de la petició d’anul·lació del rebut de la taxa d’escombreries de l’exercici 2013,
de l’habitatge situat al c. de les Creus, 16, 1r, que va promoure el propi interessat en data
20-12-2011.
SEGON. Donar trasllat d'aquesta resolució a la persona interessada, indicant-li que
contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen els articles 10, 14, 25 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent.
3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2013026.

La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 29 d’abril de
2013, en la qual s’aprova la relació de factures núm. 2013026, per import de 124.278,35
euros.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS AL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Vist que la Junta de Govern local en data 8 d’abril de 2013, va aprovar iniciar l’expedient per
a la contractació de les obres de construcció de 112 nínxols (Bloc D) al Cementiri municipal.
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 29 d’abril de 2013, indicant que
la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la
presentada per l’empresa PLANA HORTONEDA, SL. En compliment als tràmits
procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la solvència econòmica i que
presenti la documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu
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2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Pública, 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 PLANA HORTONEDA, SL. essent l’import de la mateixa el de
104.275,80 € pressupost net, i 21.897,92 € en concepte d’IVA, que fan un total de
126.173,72 € (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 procedent, per un import de 3.128,80 € 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.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA DE CONDICIONAMENT I
MILLORA DEL PARC D’AUSTRÀLIA DE VILA-SECA.
Vista la memòria valorada de condicionament i millora del Parc d’Austràlia de Vila-seca,
redactada per Arquidavic SLP, així com l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals 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:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada de condicionament i millora del Parc d’Austràlia de
Vila-seca, redactada per Arquidavic SLP, amb un pressupost total de 71.911,69 € ( IVA
inclòs).
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLAÙSULES PER LES OBRES DE
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARC D’AUSTRÀLIA DE VILA-SECA.
Es preveu que en la propera Junta de Govern Local s¡’aprovi la Memòria valorada pel
condicionament i millora del parc d’Austràlia de Vila-seca, redactada per l’arquitecta Sra.
Dolors Sans i Romeu. El pressupost de la Memòria valorada és de 59.431,15 €
pressupost net i 12.480,54 € en concepte d’IVA que fan un total de 71.911,69 € (IVA
inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 30 d’abril de 2013 es va iniciar
la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada pel condicionament i millora del parc d’Austràlia de Vila-seca.
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La responsable adjunta de serveis territorials i planificació públics ha emès informe
favorable respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 5 de
març de 2013, d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants del
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
La Intervenció de Fons ha emès, en data 2 de maig de 2013 indicant que existeix
consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació pressupostària
2013.13.15500.61901 (A-11384) 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 el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria valorada pel condicionament i millora del parc d’Austràlia de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 59.431,15
€ pressupost net i 12.480,54 € en concepte d’IVA que fan un total de 71.911,69 € (IVA
inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIONS DE FIANCES.

- SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS MARE INTERNUM I DE
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA AL
C. AMADEU VIVES, 69 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Mare Internum I la devolució de la fiança
dipositada per l’arranjament de la façana del c. Amadeu Vives, núm. 69 de La Pineda, per
import de 626,15 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DE LES OBRES
DE FINALITZACIÓ DE L’APARCAMENT PÚBLIC 111 PLACES OBRES
D’INSTAL·LACIÓ D’INTERFONIA I INFORMÀTICA DE CONTROL.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2011, d’adjudicació
de les obres de finalització de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca, instal·lació
d’interfonia i informàtica de control.
Vista la certificació núm. 3 presentada per COLLDEJOU SISTEMES INSTAL·LACIONS
SL, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a les obres de finalització
de l’aparcament públic 111 places a Vila-seca, obres d’instal·lació, d’interfonia i
informàtica de control, realitzades per COLLDEJOU SISTEMES INSTAL·LACIONS SL,
per un import de 3.349,25 € sense IVA i 703,34 € en concepte d’IVA que un cop
incorporat dona un total de 4.052,59 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.31200.62200 OF11044 del pressupost municipal.
4.6 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

- EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INCOAT AL SR.
ANTONIO ROMERA GONZALEZ , PER OBRES SENSE LLICÈNCIA AL PÒLIGON 29,
PARCEL·LA 6 DELTERME MUNICIPAL.
Vist l’expedient de restauració de la legalitat urbanística incoat al senyor A. R. G., en la
seva qualitat de propietari i promotor de les obres executades, sense llicència municipal,
en la parcel·la 6 del polígon 29 del terme municipal de Vila-seca consistents en la
construcció d’una caseta d’uns 30 m2 i un rafal. Aquesta finca només disposa de
llicències per la instal·lació d’un pou d’aigües subterrànies, aprovat per l’ACA, una caseta
d’uns 12 m2 pels motors i tanca perimetral.
Atès que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han practicat totes les notificacions als expedientats en temps i forma.

9

Vistes les al·legacions presentades pel Sr. A. R. G. contra el Decret de l’Alcaldia de data
11 de març de 2013, d’incoació d’expedient de restauració de la legalitat urbanística, en
les quals manifesta que es tracta d’una simple obra de construcció d’un magatzem
agrícola de 30m2, i en cap cas es tracta d’un habitatge, de manera que sol·licita la seva
legalització per part de l’Ajuntament, encara que la parcel·la ubicada en sòl no
urbanitzable disposa d’una superfície inferior a la unitat mínima de conreu, d’acord amb el
Decret 169/1982, de 12 d’abril.
Atès l’informe emès pels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament , i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per l’expedientat perquè, en primer
terme, tal i com consta en l’informe de l’arquitecte municipal de data 22 d’abril de 2013
emès amb motiu de les presents al·legacions, les característiques que té la instal·lació
executada revelen que en cap cas es pot considerar un magatzem d’ús agrícola, tenint
l’estructura residencial d’un sol espai, utilitzant-se com a menjador i lleure, sense llits.
SEGON.- Denegar la sol·licitud de legalització, ja que no procedeix en aquest supòsit per
tractar-se d’obres manifestament il·legalitzables, ja que així ho exceptua l’apartat tercer
de l’article 205 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, quan disposa que “es requereix a la
persona interessada perquè, en el termini de dos mesos (...), sol·liciti el títol administratiu
que l’habiliti per dur-los a terme la llicència pertinent (...), o si escau, ajusti les obres o les
actuacions al contingut del títol administratiu atorgat, llevat que aquestes siguin
manifestament il·legalitzables”, per tractar-se d’una finca situada en sòl no urbanitzable,
clau 51, agrícola permanent i no disposar de la unitat mínima de conreu, que en el terme
municipal de Vila-seca és de 10.000m2 en regadiu segons el Decret 169/1982, de 12
d’abril, abans esmentat.
TERCER: Notificar aquest acord al Sr. A. R. G.

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

5.1 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) SOL·LICITUD EFECTUADA PER XFERA MOVILES, SA PER A LA INSTAL·LACIÓ
D'UNA ACTIVITAT DE ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL (1B2T-5816) A
L’ADREÇA CR. DEL CAMÍ DEL RACÓ,13 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, vist l’informe de l’ús efectuat per l’arquitecte municipal en
data 18/04/2013, en què especifica que l’ús NO està permès, atès que aquestes activitats
només es poden instal·lar a les zones assenyalades en el Pla General d’Ordenació
Urbana com a Clau 4, Sistema d’infraestructura de Serveis Tècnics.
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I atesa 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 de llicència a XFERA MOVILES, SA, amb NIF.
A82528548, per a la instal·lació d'una activitat de estació base de telefonia mòbil (1B2T5816) a l’adreça cr. del Camí del Racó,13 de la Pineda, atès que l’ús NO està permès
d’acord amb el Pla General d’Ordenació.
SEGON.-

Notificar aquest acord a l’interessat.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA PER RAVINDER KAUR AMB NIF.
X3649516Z, D’INICI DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA DE L'ACTIVITAT DE BAR
RESTAURANT AMB ROSTIDOR DE POLLASTRES I MENJARS PRECUÏNATS A
L’ADREÇA PS DE PAU CASALS, 93 LOCAL C EDF. BAHIHA III BLOC 1 DE LA
PINEDA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d’espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per RAVINDER KAUR NIF. X3649516Z, d’inici de l’activitat
l'obertura de l'activitat de bar restaurant amb rostidor de pollastres i menjars precuïnats a
l’adreça Ps de Pau Casals, 93 local C edf. Bahiha III bloc 1 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 2.007,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 351879), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 12 ocupants.

QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTAR LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA I
RATIFICAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CASAL INFANTIL I
MENJADOR DURANT L’ESTIU DE 2013.
Atès l’anterior acord de Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2013, mitjançant el
qual s’aprova l’adjudicació del casal infantil “Megaestiu” i menjador a l’empresa que va
presentar l’oferta més econòmica que va ser la Fundació Pere Tarrés.
Atesa la documentació requerida segons el plec de condicions i presentada en data R.E.
30/04/13, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la documentació presentada justificativa de trobar-se al corrent de
pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver dipositat
la garantia definitiva per import de 2.671,10 euros.
SEGON.- Ratificar l’aprovació de l’adjudicació de la prestació de servei de casal infantil
“Megaestiu” i menjador a l’empresa Fundació Pere Tarrés de Tarragona per l’import de
53.422,- € (exempt d’IVA).
TERCER.- Requerir l’empresa FUNDACIO PERE TARRÉS perquè en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
QUART.- 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 DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUSTS
PER A L’ACTIVITAT DE MEGAESTIU.
Vist el redactat de les bases que han de regir la concessió d’ajuts individuals per a les
activitats d’estiu (Megaestiu),i de conformitat amb allò que disposa l’article 49 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i vist el dictamen emès per
la Comissió informativa de Serveis Educatius, Serveis Formaitus i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment les bases que han de regir la concessió d’ajuts individuals
per a les activitats d’estiu d’acord amb el redactat que consta incorporat a l’expedient.
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SEGON. Sotmetre les esmentades bases a informació pública per un termini de 30 dies
hàbils per tal que es puguin presentar reclamacions, al·legacions i suggeriments
mitjançant el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, entenent-se
aprovades definitivament en el cas que no se’n produeixi cap, sense necessitat de nou
acord.
TERCER. Aprovades definitivament aquestes bases es publicaran integrament all Butlletí
Oficial de la Província.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
DIFERENTS ASSOCIACIONS DE VEÏNS.
Vistes les sol·licituds presentades per l’entitats veïnals, relacionades més avall, on
demanen subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2013, acompanyades
de les memòries de les activitats a realitzar així com dels seus pressupostos.
Sol·licitud AVV Santa M. de la Pineda.
Sol·licitud AVV La Plana
Sol·licitud AVV Miramar-Les Illes
Vistes les bases que regulen la concessió de subvencions a les diferents entitats del
municipi i de conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament.
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal signat per l’Interventor Municipal de
Fons ( 12-2013-197)
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Participació, Dinamització Laboral
i de Serveis Culturals, Esportius i de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvencions ordinàries, a les següent entitats i pels
imports que es detallen, destinades a finançar les activitats i el funcionament de dita
entitat:
Sol·licitud AVV Santa M. de la Pineda G43265529

6.000,- €
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Sol·licitud AVV La Plana
Sol·licitud AVV Miramar-Les Illes

G43243740
G43221664

4.000,- €
1.500,- €

SEGON.- Autoritzar i disposar les despeses pels imports que consten al punt primer, per
cadascuna de les associacions sol·licitants, amb càrrec a la partida 14 92400 48900 AD
11372, AD 11370 I AD 8187, respectivament, del pressupost de l’any 2013 per fer front a
les subvencions que s’atorguen.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les presents subvencions i
que es concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2013.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 31 d’octubre
de 2013, mitjançant la presentació de la següent documentació:
a)Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
b)Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de
les finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol·liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
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QUART.- Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i a Intervenció Municipal.

9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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