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

DATA:
LLOC:
HORARI:

7 d’octubre de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, Secretari general
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, Interventora acctal.
Excusa la seva absència :
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez

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 30 DE SETEMBRE DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 30 de setembre de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 323/2013 DICTADA PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA.
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El president dóna compte de la Sentència núm. 323/2013 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona, relativa al recurs ordinari núm. 357/2011. Els regidors
membres en resten assabentats.
2.2 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 344/2013 DICATADA PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA.
El president dóna compte de la Sentència núm. 344/2013 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona, relativa al procediment abreujat núm. 220/2012. Els
regidors membres en resten assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
- PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE CONCESSIO D’AJORNAMENTS DE
PAGAMENT IAE.
Vista la petició de l’Oficina de BASE, Gestió d’ingressos locals en la qual acompanya
proposta de sol·licitud efectuada per ERCROS, SA, d’ajornament del pagament de rebuts
corresponents a l’exercici de 2013 de l’Impost d’Activitats Econòmiques, i la dispensa de
presentació d’avals bancaris com a garantia del pagament.
Vista la diligència de la Intervenció municipal de Fons núm. 243-13, 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.- Acceptar que per l’Oficina de BASE, s’efectuï l’ajornament de pagament dels
rebuts següents corresponents a l’exercici de 2013 d’ERCROS, SA, de l’Impost d’Activitats
Econòmiques, tal i com segueix:
43-173-010-2013-00000270-95
43-173-010-2013-00000271-59
43-173-010-2013-00000274-48

319.965,85 €
161.325,02 €
373.894,46 €

-

El 50% del total del deute, més els interessos i recàrrecs corresponents, el dia
20/01/2014.

-

El 50% restant del deute, més els interessos i recàrrecs corresponents, el dia
20/04/204.
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SEGON.- Acceptar la sol·licitud de dispensa de presentació d’avals com a garantia de
pagament per part d’ERCROS, SA.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Oficina de BASE, i a ERCROS, SA, amb
l’advertiment 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 dels
ajornaments, s’iniciarà el procediment de constrenyiment.

3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2013055.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 27 de
setembre de 2013, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2013055, per import de
60.145,18 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT DE LES OBRES DE MILLORA DEL CANAL DE PLUVIALS DEL PARC DE LA
TORRE D’EN DOLÇA.
El canal d’aigües pluvials que transcorre pel parc de la Torre d’en Dolça, en alguns dels
seus trams presenta zones amb arrossegaments i sapes que han suposat una
modificació de la seva secció original i ha deixat al descobert diversos serveis afectats
que, al seu entorn, han provocat una major alteració del flux de l’aigua i per tant, d’erosió.
Per aquest motiu es proposa la necessitat d’adequar i millorar aquells trams que presenten
una major afectació, mitjançant la construcció d’un revestiment de la secció del canal a base
de pedra d’escullera.
Vist el pressupost presentat per Esencat Fractal SL, per l’assistència tècnica per la redacció
del projecte, direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres esmentades,
per import de 9.864,00 IVA i 2.071,44 € en concepte d’IVA, que fan un total de 11.935,44 €
(IVA inclòs), 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 2013.1315000.61900 AD-25027 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

3

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 Esencat Fractal SL, el contracte menor de serveis per a
l’assistència tècnica per la redacció del projecte, la direcció de l’obra i coordinació de
seguretat i salut en l’obra de millora i adequació del canal d’aigües pluvials, al seu pas pel
Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 9.864,00 €
sense IVA i 2.071,44 € en concepte d’IVA, que fan un total de 11.935,44 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 11.935,44 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.1315000.61900 AD-25027 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Esencat Fractal SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER
L’ARRANJAMENT DE DIFERENTS JOCS INFANTILS DE PARCS DE VILA-SECA.
Degut a l’ús normal i continuat dels jocs infantils al municipi, es produeix amb el pas del
temps el seu deteriorament. Per tal de tornar-les al seu estat d’idoneïtat funcional i
d’aquesta manera evitar possibles accidents, es fa necessària la contracció d’un servei de
per a la seva reparació.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà SL,
per l’arranjament de diferents jocs infantils de parcs del municipi, per import de 3.848,40
IVA i 808,16 € en concepte d’IVA, que fan un total de 4.656,56 € (IVA inclòs),
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 2013.13.17100.21000 AD 24776 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que
per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser
tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels
arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims
establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme,
Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà SL, el contracte
menor per l’arranjament de diferents jocs infantils de parcs de Vila-seca, presentant un
pressupost per import de 3.848,40 € sense IVA i 808,16 € en concepte d’IVA, fan un total de
4.656,56 € (IVA inclòs).
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SEGON.- Aprovar les despeses de 4.656,56 (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2013.13.17100.21000 AD 24776. del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà
SL, al departament de serveis públics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
RENOVACIÓ D’UN POU DE CLAVEGUERAM DE LA XARXA DE LA PINEDA.
Aquesta tardor està prevista la posada en marxa de la nova estació de bombament
d’aigües residuals del nucli urbà de la Pineda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.
La canalització del darrer tram de clavegueram connecta amb un pou situat a la cruïlla
dels carrers de Victòria dels Àngels i de Pep Ventura, que al llarg del temps s’ha anat
enfonsant. Per tal de recuperar pendent per a l’evacuació de les aigües residuals, és del
tot aconsellable renovar aquest pou i posar-lo a una cota superior a la del pou d’entrada a
la nova estació de bombament.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Sorea SA, per la renovació d’aquest pou de
clavegueram, per import de 38.325,30 €, sense IVA 8.048,31 € en concepte d’IVA, que
fan un total del 46.373,61 €, 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 2013.13.15500.61901
AD 25216 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:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Sorea SA, el contracte menor d’obres de renovació del
darrer pou de clavegueram de la xarxa de La Pineda, situat en la cruïlla del c. Pep Ventura
amb el c. Victòria dels Àngels de La Pineda, per import de 38.325,30 € sense IVA i 8.048,31
€ en concepte d’IVA, que fan un total de 46.373,61 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 46.373,61 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.61901 AD 25216 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Sorea SA, al Departament d’Urbanisme
i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4

APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA

5

REDACCIÓ D’UNA MEMÒRIA VALORADA PER A LA RENOVACIÓ DE L’ARBRAT
VIARI DE L’ÀMBIT PROPER AL CASTELL.
L’àmbit comprés al voltant del Castell de Vila-seca, conegut amb el codi urbanístic
d’UA.VI-3, presenta un elevat nombre d’arbres que, a causa del seu ràpid creixement,
comporten danys a les voreres i vorades de la calçada. Per tal d’evitar que, a curt termini,
es produeixi un dany irreversible que impossibiliti una correcta accessibilitat dels vianants
per totes aquestes voreres, es proposa la substitució de l’espècie arbòria per una altra
que mantingui una evolució de creixement més moderada, i amb un sistema radicular
més limitat.
Per tal de poder executar les obres de substitució de l’arbrat i les tasques associades
d’obra civil consistents en la reparació de voreres i vorades, es fa necessària la
contractació d’una assistència tècnica consistent en la redacció de la memòria valorada,
la direcció de l’obra i la coordinació de la seguretat i salut.
S’ha sol·licitat una oferta a l’empresa consultora Arquidavic SL, que ascendeix a la
quantitat de 4.405,78 € de base imposable, més 925,21 € d'IVA al 21%, fent un total de
5.330,99 €.
Atès que el pressupost es considera 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 2013.13.15000.61900
AD 25205 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials
i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Arquidavic SL, el contracte menor de serveis per a
l’assistència tècnica per la redacció d’una memòria valorada per la renovació de l’arbrat viari
de l’àmbit proper al Castell de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 4.405,78 €
sense IVA i 925,21 € en concepte d’IVA, que fan un total de 5.330,99 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.330,99 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD 25205 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Arquidavic SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.5 APROVACIÓ,

SI ESCAU,

D’ADJUDICAR

EL CONTRACTE

MENOR PEL
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SUBMINISTRAMENT DE PAPERERES PER A LA PLATJA I PEL PASSEIG MARÍTIM DE
LA PINEDA.
Per tal de poder atendre la renovació de les papereres que són necessàries per donar
servei a la platja i al llarg de tot el passeig marítim de la Pineda, és necessari la
contractació d’un nou subministrament per un total de 22 unitats.
Aquestes papereres, donat que van instal·lades en el frontal marítim, estan sotmeses a
unes sol·licitacions ambientals molt agressives, i es fa necessari que es fabriquin amb
materials que siguin molt resistents a l’acció agressiva de la salinitat.
Vist el pressupost presentat per l’empresa
Automatismos Lozano SL, pel
subministrament de papereres per a la platja i pel Passeig Marítim de La Pineda, que
ascendeix a la quantitat de 9.396,00 € de base imposable, més 1.973,16 € d'IVA al 21%,
fent un total d’ 11.369,16 € (IVA inclòs), 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 les partides
2013.13.15500.61902 AD 25094 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap
dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Automatismos Lozano SL, el contracte menor de servei de
subministrament de papereres per a la Platja i pel Passeig Marítim de La Pineda, presentant
un pressupost per import de 9.396,00 € sense IVA i 1.973,16 € en concepte d’IVA, fan un
total de 11.369,16 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 11.369,16€ (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2013.13.15500.61902 AD 25094 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Automatismos Lozano SL, al
departament de serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL
PER A VIANANTS EN EL CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA I RAVAL DE LA MAR.
Un cop finalitzades les obres de millora del nucli històric de Vila-seca i del Raval de la
Mar, es fa necessari complimentar-ho amb senyalització direccional destinada a vianants,
indicant tots els punts d’interès històric i patrimonial, així com també tots els equipaments
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públics que es troben situats dins l’àmbit del centre històric de Vila-seca i al llarg del
Raval de la Mar.
S’ha sol·licitat un pressupost a una empresa especialitzada en l’elaboració d’estudis de
senyalització Sismotur que presenta una oferta econòmica per a la redacció del projecte i
de la direcció d’obra que ascendeix a la quantitat de 4.049,60 € de base imposable, més
850,42 € d'IVA al 21%, fent un total de 4.900,02 €.
Atès que el pressuposto es considera 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 2013.16.15000.61900
AD 25204 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials
i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per
la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Sismotur, el contracte menor de serveis per a l’assistència
tècnica per la redacció del projecte i direcció d’obra de la senyalització direccional per a
vianants en el centre històric de Vila-seca i Raval de la Mar, presentant un pressupost per
import de 4.049,60 € sense IVA i 850,42 € en concepte d’IVA, que fan un total de 4.900,02 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 4.900,02 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD 25204 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Sismotur, al departament d’urbanisme i
al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER
L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES
COMPLEMENTÀRIES DEL CASTELL.
Vista la necessitat d’encarregar la direcció de les obres, de la memòria valorada per les
obres complementàries de la rehabilitació del Castell de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Soffitto Arquitectura SLP pels treballs
esmentats per import de 2.805,76 € sense IVA i 589,21 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 3.394,97 € (IVA inclòs), 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
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2013.33600.63200 AD 25092 del pressupost municipal, del pressupost municipal, i vist
l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves
característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a
contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a
l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent
a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Soffito Arquitectura SLP, el contracte menor de serveis de
direcció de les obres de la memòria valorada per les obres complementàries del Castell de
Vila-seca, presentant un pressupost per import de 2.805,76 € sense IVA i 589,21 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 3.394,97 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.394,97 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.33600.63200 AD 25092 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Soffito Arquitectura SLP, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.8
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS ANSELM CLAVÉ, 7 DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI DEL
C. ANSELM CLAVÉ, 7.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris del c. Anselm Clavé, 7, de llicència
municipal per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Anselm Clavé, 7 de Vilaseca, 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 la Comunitat de Propietaris del c. Anselm Clavé, 7 de llicència
municipal per a l’arranjament de la façana de l’edifici del c. Anselm Clavé, 7 de Vila-seca,
la llicència municipal d’obres núm. 624/13 per a l’arranjament de la façana de l’edifici del
c. Anselm Clavé, 7 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
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els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Hauran de presentar abans de l’inici de les obres
-

l’assumeix de la direcció de l’obra
l’assegurança i l’últim rebut
el pressupost de les obres

8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS SALVADO I VOLTAS, 2 DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI DEL
C. SALVADÓ I VOLTAS 2.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris del c. Salvadó i Voltas, núm. 2, de
llicència municipal per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Salvadó i Voltas,
2 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la
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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 del c. Salvadó i Voltas, núm. 2 de Vilaseca, la llicència municipal d’obres núm. 625/13 per a l’arranjament de la façana de
l’edifici del c. Salvadó i Voltas, 2 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Hauran de presentar abans de l’inici de les obres
-

l’assumeix de la direcció de l’obra
l’assegurança i l’últim rebut
el pressupost de les obres

8a.- Haurà de complir les condicions estètiques de l’edificació, les façanes pintades han
de ser de colors terrossos i autoritzat pels Serveis Tècnics.
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9a.- Per l’ocultació de tot tipus de cablejat per façana s’haurà de disposar d’una motllura
modular.
10a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al
revers d’aquest escrit.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ARRELS CT FINSOL SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A L’ENDERROC DE L’HABITATGE DEL C. MAJOR, 9.
Vista la sol·licitud de l’empresa Arrels CT Finsol SA, de llicència municipal per a
l’enderroc de l’habitatge situat al c. Major, 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 Arrels CT Finsol SA de llicència municipal per a
l’enderroc de l’habitatge del c. Major, 9 de Vila-seca, la llicència municipal d’obres núm.
646/13 per a l’enderroc de l’habitatge situat al c. Major, núm. 9 de Vila-seca, d’acord amb
el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
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5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’haurà de conservar l’arc de pedra i la cantonada de pedra.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 633170 de data 16.09.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Instal. i obres
Taxa

1.332,32 €
333,08 €

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

1.665,40 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

D) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL DESPLAÇAMENT DEL SUBMINISTRAMENT A L’EDIFICI
DE L’ESTACIÓ DE TREN.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU, de llicència municipal
pel desplaçament del subministrament a l’edifici de l’estació de tren, al c. Galceran de
Pinós, s/n 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 municipal
d’obres núm. 647/13 pel desplaçament del subministrament a l’edifici de l’estació de tren
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al c. Galceran de Pinos s/n de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
- 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.
- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent en
el sector, segons model que s’adjunta.
- El termini d’execució serà d’un mes.
- 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 ELÈCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ESTESA DE XARXA DE MITJA TENSIÓ A L’ESCOLA
LA CANALETA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU, de llicència municipal
per a l’estesa de xarxa de mitja tensió a l’Escola La Canaleta 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 Distribución Elèctrica SLU, la llicència municipal
d’obres núm. 648/13 per a l’estesa de xarxa de mitja tensió a l’Escola La Canaleta de
Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
- 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.
- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
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- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent en
el sector, segons model que s’adjunta.
- El termini d’execució serà de sis mesos.
- 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.

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

- SOL·LICITUD DE LA SRA. M. G. F. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PER LES OBRES D’ENDERROC DE L’HABITATGE SITUAT AL C. DE LA FONT, 32.
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 Sra. M. G. F., la devolució de la fiança dipositada per les obres
d’enderroc de l’habitatge situat al c. de la Font, núm. 32 de Vila-seca, per import de
897,17 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE L’ADEQUACIÓ DEL JARDÍ DE JOAN
AMADES DE VILA-SECA
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2013, d’adjudicació de les
obres d’adequació del Jardí de Joan Amades de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 4 presentada per Construccions Ferré 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:
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PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 4 corresponent a l’adequació del Jardí de Joan
Amades de Vila-seca, realitzades per Construccions Ferré SL, per un import de 13.406,84
€ sens IVA 2.815,44 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un tota de
16.222,28 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2013.13.15500.61901 OF
24300.

4.11 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A JARANSAL SL.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a la neteja de la
parcel·la 1A-1 del Polígon L’Alba de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per la
Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Jaransal SL donat que ja s’ha
procedit a la neteja de la parcel·la.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. R. G. F..
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a l’arranjament de la
façana de l’edifici situat al c. del Pou, núm. 17 de Vila-seca, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat al Sr. R. G. F. per haver procedit a
l’arranjament de la façana.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
VERGE DE MONTSERRAT 20.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a l’arranjament de la
façana de l’edifici situat al c. Verge de Montserrat, núm. 20 de Vila-seca, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a la Comunitat de Propietaris del c.
Verge de Montserrat, núm. 20 per haver procedit a l’arranjament de la façana.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL FUNCIONAMENT DE LA UEC, CURS
2016/2014.
Vist que aquest curs escolar 2013-2014 s’ha de continuar mantenint el conveni de
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca per a la
realització d’activitats complementàries específiques de l’ESO adreçades als alumnes amb
necessitats educatives especials.
Vista que l’aportació de la Generalitat està establerta en el conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca que estableix el següent::
Que el Departament d’Ensenyament aportarà a l’Ajuntament de Vila-seca la quantitat
màxima per alumne i mes de 568,50 €.
Que l’import màxim que aportarà el Departament d’Ensenyament per al període d’octubre a
desembre de 2013 serà de 25.582,50 € i per al període de gener a juny de 2014 la quantitat
màxima a aportar serà de 51.165,00 €.
Vist el conveni confeccionat per al funcionament del servei de la Unitat d’Escolarització
Compartida per al curs 2013-2014 que es detalla a continuació:
Des de setembre a desembre de 2013
Aportació màxima de la Generalitat
Aportació de l’Ajuntament
Total de setembre a desembre de 2013

25.582,50 €
27.734,73 €
53.317,23 €

Des de gener a juliol de 2014
Aportació màxima de la Generalitat
Aportació de l’Ajuntament
Total de gener a juliol de 2014

51.165,00 €
29.240,57 €
80.405,57 €
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Des de setembre de 2013 a juliol de 2014
Aportació màxima de la Generalitat
Aportació de l’Ajuntament
Pressupost total de setembre 2013 a juliol 2014

76.747,50 €
56.975,30 €
133.722,80 €

I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al funcionament de la Unitat d’Escolarització compartida (Aula 15) per a la
realització d’activitats complementàries d’ESO adreçades a alumnes amb necessitats
educatives especials per al curs 2013-2014.
SEGON. El cost del servei per tot el curs escolar 2013-2014 s’estima en 133.722,80 € dels
quals 76.747,50 € seran aportats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i 56.975,30 € seran aportats per l’Ajuntament de Vila-seca d’acord amb el
desglossament indicat en aquest mateix document, a càrrec del pressupost municipal.
TERCER. Facultar el Sr. alcalde per a la signatura d’aquest conveni de col·laboració i dels
documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i a la Intervenció Municipal de Fons.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’OBRA
SOCIAL “LA CAIXA” PER POTENCIAR ACCIONS SOCIALS AL MUNICIPI.
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb l’Obra Social “La Caixa” per a potenciar
les accions socials que es duen a terme al municipi i, en especial, els ajuts al servei del
menjador escolar per a aquelles famílies que es troben en condicions socioeconòmiques
molt desfavorides, així com els ajuts puntuals d’urgència social per a persones que es
troben en risc d’exclusió social.
Atès que per contribuir al finançament d’aquestes actuacions, l’IObra Social “la Caixa” es
compromet a l’aportació de la quantitat de 22.000 euros per a l’any 2013.
De conformitat amb allò que disposen els articles 2 en relació amb el 40 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vila-seca i l’Obra
Social “LA CAIXA” per a potenciar les accions socials al municipi.
SEGON.- Acceptar l’aportació econòmica de 22.000 euros per a l’any 2013 amb el
compromís de destinar-los a ajuts del servei de menjador escolar i a ajuts puntuals
d’urgència social per a famílies que es troben en situacions econòmiques molt
desfavorides o amb risc d’exclusió social.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde o regidor en qui delegui per a la signatura de dit
conveni i de tota aquella documentació que sigui necessària per a la formalització
d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord a l’Obra Social “la Caixa” i a la Intervenció Municipal.

6è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
7è. 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,

El president,

Adolf Barceló Barceló

Francesc Xavier Farriol Roigés

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2013.10.15 08:20:04 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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