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

DATA:
LLOC:
HORARI:

18 de març de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,10 hores

Hi assisteixen:

Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
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.
Excusa la seva absència :
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Josep M. Pujals Vallvè

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 11 DE MARÇ DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 11 de març de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. A. C., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. de l’Hospital, núm. 22, 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. de l’Hospital, núm. 22, que figura a nom de J. A. C., per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. G. C., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Sant Antoni, núm. 71, 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. 71, que figura a nom de J. G. C., per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

2

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. R. P. C., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Sant Antoni, núm. 56, 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. 56, que figura a nom de J. R. P. C., per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. R. V., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Sant Josep, núm. 10, 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 Josep, núm. 10 a nom de J. R. V., 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’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada per PLANAS HORTONEDA, SL, on demana l’anul·lació de la
taxa d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. de Sant Pere, núm. 66, per no
reunir condicions d’habitabilitat.
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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. de Sant Pere, núm. 66, a nom de PLANAS HORTONEDA, SL 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’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. S. B. B., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. de Santa Bàrbara, núm. 11, 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. de Santa Bàrbara, núm. 11, a nom del Sr. S. B. B., per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

G) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. T. P., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Comte Sicart, núm. 24, 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. Comte Sicart, núm. 24, propietat de la Sra. M. T. P. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
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SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

H) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. T. L. C., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat a plaça de les Creus, núm. 18, 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 a la plaça de les Crus, núm. 18, propietat de la Sra. T. L. C., per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

I) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DEVOLUCIÓ D’ANUL·LACIÓ TAXA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2013.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. M. L., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, núm. 101, 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. Verge de la Pineda, 101, que figura a nom de M. F. C., per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

J) 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.
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. T. R. R., ( Registre d’entrada núm. 1314, del
5 de març de 2013), en la qual demana el fraccionament en 24 terminis del pagament de
l’Autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana, expedient núm. 13/0031, generada per la transmissió de la finca situada al c. De
l’escorxador núm. 5, de Vila-seca, i d’import total de 12.883,01 €.
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. M. T. R. R. el següent fraccionament en el pagament de
l’Autoliquidació expedient núm. 13/0031, d’import total 12.883,01 € de principal, més el
interessos corresponents, a ingressar pel subjecte passiu directament a l’entitat bancària
amb data límit següents:
VENCIMENT
• 30-03-2013
• 30-04-2013
• 30-05-2013
• 30-06-2013
• 30-07-2013
• 30-08-2013
• 30-09-2013
• 30-10-2013
• 30-11-2013
• 30-12-2013
• 30-01-2014
• 28-02-2014
• 30-03-2014
• 30-04-2014
• 30-05-2014

IMPORT FRACCIONAT
536,79 €
537,20 €
538,97 €
540,85 €
542,55 €
544,38 €
546,20 €
547,97 €
549,91 €
551,56 €
553,38 €
555,08 €
556.91 €
558,67 €
560,44 €

VENCIMENT
• 30-06-2014
• 30-07-2014
• 30-08-2014
• 30-09-2014
• 30-10-2014
• 30-11-2014
• 30-12-2014
• 30-01-2015
• 28-02-2015

IMPORT FRACCIONAT
562,26 €
564,03 €
565,97 €
567,67 €
569,44 €
571,32 €
573,03 €
574,85 €
576,73 €
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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 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2013015.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 7 de març
de 2013, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2013015, per import de
275.795,44 euros.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACTUACIONS
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA SEGURETAT
A ZONES DE BANY, ANY 2013.
Vist el programa d’actuacions objecte de subvenció elaborat per part del Servei
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, en sessió del dia 22 de febrer de 2013, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, núm. 57, del 8 de març de 2013.
Atès que les actuacions susceptibles de finançament són totes aquelles despeses
destinades a garantir la seguretat a les platges del litoral de la província de Tarragona, les
derivades de la contractació del servei de socorristes, les despeses en infraestructures i
materials necessaris pel correcte funcionament d’aquesta activitat.
Vista la descripció del programa del servei de seguretat previst per a les platges del
municipi de Vila-seca per a l’any 2013 (gestió, punts de vigilància i control a les platges,
horari de cobertura, nombre d’efectius i infraestructures de què es disposa, nombre de
platges objecte de vigilància i punts habilitats per la seguretat).
Vist el pressupost global de l’actuació per a la qual es demana la subvenció i el quadre de
finançament previst.
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. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’acolliment a la convocatòria de
subvencions per actuacions del programa de protecció de salut pública destinades a
garantir la seguretat en les platges de les comarques litorals de Tarragona.
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SEGON. Aprovar el programa del servei de seguretat de les platges del municipi de Vilaseca, any 2013, on es defineixen i es valoren les actuacions objecte de la present
sol·licitud
TERCER. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció amb el següent pla de
finançament:

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Percentatge finançament
25,13 %
74,83 %

Import total
18.000,00 € (IVA inclòs)
53.620,52 € (IVA inclòs)

QUART. Declarar, que l’Ajuntament de Vila-seca, com a beneficiari de la subvenció,
compleix els requisits generals que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Vila-seca accepta el compromís de finançar la part del
pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada.
SISÈ. L’Ajuntament de Vila-seca farà constar la col·laboració de la Diputació de
Tarragona en els materials gràfics i audiovisuals relacionats amb l’activitat
subvencionada.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACTUACIONS
DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA.
Vist el programa d’actuacions objecte de subvenció elaborat per part del Servei
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Tarragona, en sessió del dia 22 de febrer de 2013, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, núm. 57, del 8 de març de 2013.
Atès que les actuacions susceptibles de finançament són totes aquelles despeses
destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre (Aedes albopictus) i mosca
negra (Simulium spp).
Vista la descripció del programa del servei de reducció de la proliferació del mosquit tigre
(Aedes albopictus) i mosca negra (Simulium spp).
Vist el pressupost global de l’actuació per a la qual es demana la subvenció i el quadre de
finançament previst.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’acolliment a la convocatòria de
subvencions per actuacions del programa de protecció de salut pública destinades a la
reducció de la proliferació del mosquit tigre (Aedes albopictus) i mosca negra (Simulium
spp).
SEGON. Aprovar el programa del servei de reducció de la proliferació del mosquit tigre
(Aedes albopictus) i mosca negra (Simulium spp) al terme municipal, any 2013, on es
defineixen i es valoren les actuacions objecte de la present sol·licitud
TERCER. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció amb el següent pla de
finançament:

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Percentatge finançament
60 %
40 %

Import total
4.529,01 € (IVA inclòs)
3.019,34 € (IVA inclòs)

QUART. Declarar, que l’Ajuntament de Vila-seca, com a beneficiari de la subvenció,
compleix els requisits generals que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i les Bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Vila-seca accepta el compromís de finançar la part del
pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada.
SISÈ. L’Ajuntament de Vila-seca farà constar la col·laboració de la Diputació de
Tarragona en els materials gràfics i audiovisuals relacionats amb l’activitat
subvencionada.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE TRES LLOCS D’ESTACIONAMENT DE BICICLETES A VILA-SECA.
Els serveis tècnics coordinats amb els serveis públics, proposen la instal·lació a la Plaça
de l’Església, Plaça d’Estudi i Centre de Salut d’estacionament de bicicletes en grup de
quatre mòduls de tubs d’acer inoxidable.
Atès el pressupost presentat per l’empresa Cyra Salou SL, pel subministrament i
instal·lació de tres llocs d’estacionament de bicicletes a Vila-seca, per import de 1.818,66
€, sense IVA 381,92 € en concepte d’IVA, que fan un total del 2.200,58 €, 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 2013.13.15500.61902 AD-5594 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
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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
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Cyra Salou SL, el contracte menor d’obres de
subministrament i instal·lació d’estacionament de bicicletes a la Plaça de l’Església, Plaça
d’Estudi i Centre de Salut de Vila-seca per import de 1.818,66 € sense IVA i 381,92 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 2.200,58 €.
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.200,58 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15500.61902 AD-5594 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Cyra Salou SL, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI CINCO VILLAS II
DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE
LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. ENRICO CARUSO, 18-20 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 de l’edifici Cinco Villas II de devolució de
la fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Enrico
Caruso, 18-20 de La Pineda, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.5 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA SRA. M. R. F..
Vist l’expedient 225/12, incoat per resolució de l’Alcaldia de data 30 de març de 2012, a
la Sra. M. R. F., per l’arranjament de la façana de l’immoble situat al carrer Sant Pere,
núm. 17, de Vila-seca.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
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articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient 225/12, acordant-se, en conseqüència el
seu arxiu.
SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A PROMOCIONES ESPIGMA 1995
SL.
Vist l’expedient 550/12, d’ordre d’execució, dictat a PROMOCIONES ESPIGMA 1995 SL,
per la neteja del solar situat al c. de la font, núm. 49, de Vila-seca.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient 550/12, acordant-se, en conseqüència el
seu arxiu.
SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A PROYECTOS COMALTRA SL
Vist l’expedient 462/12, d’ordre d’execució, dictat a PROYECTOS COMALTRA SL, per
la neteja la parcel.la PA-5, del PP-VI-2, de Vila-seca.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual
es regula el procediment sancionador aplicable en els àmbits de competència de la
Generalitat que és d’aplicació supletòria als ens locals de Catalunya, en relació als
articles 42 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, si no recau resolució expressa
dins dels 6 mesos següents a l’inici de l’expedient, es produeix la caducitat d’aquest, i
atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER Declarar la caducitat de l’expedient 462/12, acordant-se, en conseqüència el
seu arxiu.
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SEGON. Notificar l’acord a l’interessat.

D) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICAT A LA CTAT. PROP. LAS BRISAS PER
DEIXAR LLIURE LA ZONA DE RECULADA DE
L’EDIFICI I RETIRAR UNA
ESTRUCTURA METÀL.LICA.
Vist l’expedient de restauració de la legalitat urbanística incoat a la Comunitat de
Propietaris Las Brisas, situada al carrer Isaac Albeniz, 27, de la Pineda, pel qual se’l va
requerir a que en el termini de 15 dies procedís a deixar lliure la zona de reculada de
l’edifici així com la terrassa privativa sense cap tipus d’aparcament, i retirar l’estructura
metàl·lica instal·lada, d’acord amb l’article 223 del Pla General d’Ordenació Urbana.
Atès que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han practicat totes les notificacions a l’expedientat en temps i forma
Vist el recurs de reposició presentat en data 1 de març de 2013 (RE 1241), pel Sr. José
Sánchez Garcia, contra el Decret de l’Alcaldia de data 14 de gener de 2013, pel qual
s’incoa l’expedient, i manifesta que l’article 223 PGOU, no es trobaven en vigor quan va
adquirir l’habitatge l’any 2001, i que l’esmentat article obliga que en tots els edificis
s’instal·li una plaça d’aparcament per habitatge més una altra per cada 100m2.
Atès l’informe emès pels Serveis Jurídics, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició, ja que, tal i com consta en l’informe emès en
data 3 de desembre de 2012 per l’arquitecte municipal amb motiu de les al·legacions
presentades pel recurrent, cal donar compliment a la normativa urbanística continguda en
l’article 223 del PGOU vigent des de l’any 1993, data de la seva aprovació definitiva, que
estableix que les places d’aparcament s’hauran de situar dins de l’edificació, i per tant no
es pot utilitzar la zona de reculada de l’edifici, en superfície, per aquesta finalitat.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a la Comunitat de Propietaris.

E) EXPEDIENT DE PARALITZACIÓ DE LES OBRES A CAMPSA ESTACIONES DE
SERVICIO SA PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN MODUL PREFABRICAT AL C. VILA DEL
COMÚ DE VILA-SECA, PER INICIARLES SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que aquesta empresa ja ha procedit a la
legalització del mòdul prefabricat, 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 de paralització de les obres a Campsa Estaciones de
Servicio SA, ja que aquesta empresa ha procedit a la legalització del mòdul prefabricat a
la Vila del Comú s/n de Vila-seca.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE
CONTROL HIGIÈNIC I SANITARI APLICABLES A LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC,
TEMPORADA 2013.
Atès que el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries
aplicables a les piscines d’ús públic, atribueix als ajuntaments la competència
d’autorització i control sanitari de les piscines d’ús públic instal·lades en el respectiu terme
municipal.
Atès que l’article 2 del citat decret defineix les piscines d’ús públic com totes aquelles de
titularitat pública, i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al
pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o quota d’accés.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de març de 2006 va subscriure
un conveni marc amb el Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi que té
per objecte l’establiment de les directrius generals en base a les quals es desenvoluparà
la col·laboració entre les parts en matèria de protecció de la salut.
Atesa la proposta de col·laboració en matèria de control higiènic sanitari de les piscines
d’ús públic del municipi de Vila-seca tramesa pel Centre de Recursos per la protecció de
la Salut i el Medi, per a la temporada 2013, en la que s’hi descriu la realització de les
accions i avaluacions higièniques i sanitàries en les 20 instal·lacions que s’hi
especifiquen, pel preu total de quatre mil cent noranta-vuit euros 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 realització d’estudis i
l’elaboració d’informes de caràcter tècnic a mida per a les administracions públiques.
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. 16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona del
TRLCSP 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
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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.
Vista la proposta del Regidor delegat de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació del servei d’assistència tècnica consistent en la realització
de les accions de control higiènica i sanitària previstes en el Decret 95/2000 i Decret
165/2001 i l’Ordenança municipal sobre les normes sanitàries aplicables a les piscines
d’ús públic, per a la temporada 2013.
SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis mitjançant el procediment del contracte
menor a l’empresa Centre de Recursos per la Protecció de la Salut i el Medi, (NIF P4300044-G), pel preu total de 5.079,58 €, l’ IVA inclòs.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament, amb càrrec
a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida 2013.15.92000(AD 5599) del vigent
pressupost municipal.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària per al seu coneixement i
efectes oportuns, i a la Intervenció de Fons Municipal.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRIMERA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I
EXPLOTACIÓ DE MARQUESINES I SUPORTS D’INFORMACIÓ D’INTERÈS
GENERAL.
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 22-11-2010 es va
atorgar llicència d’ocupació de la via pública a l’empresa Corporación Europea de
Mobiliario Urbano SA. (Cemusa), per a la instal·lació, manteniment i explotació de 15
marquesines per parades d’autobusos i 52 suports d’informació d’interès general. Abans,
aquest servei havia estat gestionat indirectament per la mateixa empresa, en règim de
concessió sobre el domini públic, segons acord de la Junta de Govern Local de data 3 de
febrer de 1997, amb una vigència fins el 2009.
Atès que l’autorització de 22 de novembre de 2010 es va concedir per a dues anualitats,
comptadores des de l’1 de gener de 2011 fins al 31 de desembre de 2012, prorrogable
anualment de forma expressa fins a un màxim de dues anualitats més.
Atès que la ocupació de la via pública s’ha executat a plena satisfacció de l’ajuntament i
que l’empresa adjudicatària ha manifestat per escrit el seu interès en continuar executant
l’esmentada llicència. Demanant, altrament, que li sigui retornat l’aval de Banco Bilbao
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Vizcaya de 800.000 pessetes (equivalents a 4.808,10 €) corresponent a la garantia
dipositada en data 26-2-1997, per a respondre de la concessió sobre el domini públic que
es va adjudicar per acord de la Junta de Govern Local el 3-2-1997, pel fet que s’ha
produït el seu venciment, a més de que no s’ha d'exercitar cap tipus de responsabilitat
sobre la mateixa.
Atès que l’article 86 Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques i l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, estableix que l'ús privatiu que no comporta la
transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una
llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d'interès públic, i que el termini màxim de durada,
incloses les pròrrogues, és de quatre anys .
Atès que l’ús comú privatiu subjecte a llicència pot donar lloc a la percepció de preus
públics que fixarà l'òrgan de la corporació que els autoritza.
Atès que l’atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions sobre béns de domini
públic forma part de les competències delegades per l’Alcaldia a la Junta de govern Local
en el Decret de 17 de juny de 2011.
Vistos el anteriors antecedents, i vista la proposta del Regidor delegat de Governació, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Procedir a la pròrroga per a una anualitat, amb efectes des de l’1 de gener de
2013 fins el 31 de desembre de 2013, de la llicència d’ocupació de la via pública
concedida a l’empresa Corporación Europea de Mobiliario Urbano SA. (Cemusa) PER La
Junta de Govern Local del 22-11-2010, per a la instal·lació, manteniment i explotació de
15 marquesines per parades d’autobusos i 52 suports d’informació d’interès general.
SEGON. La superfície a ocupar i les instal·lacions per a les que es concedeix la pròrroga
de la llicència es fixa de conformitat amb els actuals emplaçaments.
TERCER. Establir sobre la llicència prorrogada el següent condicionant:
- L'assumpció de les despeses de conservació i manteniment, impostos, taxes i altres
tributs, així com el compromís d'utilitzar el bé segons la seva naturalesa.
- L'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ocupació: Haurà de tenir contractada i
vigent mentre duri la vigència de la llicència una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per un import mínim de 120.000 € que respongui d’eventuals danys i perjudicis als
usuaris i a la via pública.
- L'acceptació de la revocació unilateral, sense dret a indemnitzacions, per raons d'interès
públic.
QUART. Aprovar la taxa municipal per un import de 3.432,00 €, d'acord amb les tarifes
d’allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals (Article 5 de l’Annex 4 de
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l’Ordenança Fiscal Número 20 “Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic”).
CINQUÈ. Retornar a l’empresa Corporación Europea de Mobiliario Urbano SA. l’aval de
Banco Bilbao Vizcaya de 800.000 pessetes (equivalents a 4.808,10 €) corresponent a la
garantia dipositada en data 26-2-1997, per a respondre de la concessió sobre el domini
públic que es va adjudicar per acord de la Junta de Govern Local el 3-2-1997, pel fet que
s’ha produït el seu venciment, a més de que no s’ha d'exercitar cap tipus de responsabilitat
sobre la mateixa.
SISÈ. Notificar-ho a l’empresa Corporación Europea de Mobiliario Urbano SA. (CIF A28/928.646), i donar-ne trasllat a l’Interventor de Fons de l’Ajuntament amb l'objectiu que
siguin practicats els assentaments comptables oportuns.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT D’UNIFORMITAT REGLAMENTÀRIA D’ESTIU PER A LA
POLICIA LOCAL.
Atesa la conveniència de reposar l’equipament d’uniformitat d’estiu dels membres del cos de
Policia Local del municipi, per antiguitat i desgast.
Vista la proposta formulada al respecte pel cap de la Policia Local, de la qual en resulta que
l’oferta presentada per Sastreria J.J. Roncal, amb NIF 72649684 K, ofereix la complerta
execució del subministrament necessari pel preu total de setze mil tres-cents deu euros i
cinquanta cèntims (16.310,50 €), l’IVA exclòs, i s’ajusta als criteris demanats per
l’Ajuntament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament 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. 9, 111, i disposició addicional segona
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, que només requereix dels mínims establerts al
seu art. 138.3, 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, de l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa.
Vist l’anterior i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER : Autoritzar la despesa per al subministrament d’uniformitat d’estiu per als agents
de la policia local d’aquest municipi, amb una despesa màxima de dinou mil set-cents trentacinc euros i setanta-un cèntims (19.735,71 €), l’IVA inclòs, amb càrrec del la partida
2013.15.13200.22104 (AD 5601) del vigent pressupost municipal.
SEGON : Adjudicar l’esmentat contracte menor a l’empresa Sastreria J.J. Roncal, (NIF
72649684 K), pel preu esmentat.
TERCER.- Notificar el present acord al Cap de la Policia Local i a l’empresa adjudicatària
per al seu coneixement i efectes oportuns.
QUART.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per la formalització del present acord.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS PER A MENJADORS ESCOLARS.
Vist el redactat de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals per a
menjadors escolars dels centres d’educació infantil i primària del municipi,
Vist allò que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, pel que fa al procediment d’aprovació.
I vista la proposta formulada per la Regidora d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals
per a menjadors escolars als centres d’educació infantil i primària del municipi, d’acord
amb el redactat que s’incorpora a l’expedient núm.92/2012.
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 definitives en el cas que no se’n produeixi cap, sense necessitat de nou acord.
TERCER. Aprovades definitivament aquestes Bases es publicaran integrament al Butlletí
Oficial de la Província.
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6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vist el redactat de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts d’urgència social
destinats a persones que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides.
Vist allò que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, pel que fa al procediment d’aprovació.
I vista la proposta formulada per la Regidora d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió d’ajuts d’urgència
social destinades a les persones que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorides, d’acord amb el redactat que s’incorpora a l’expedient núm. 230/2013.
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 definitives en el cas que no se’n produeixi cap, sense necessitat de nou acord.
TERCER. Aprovades definitivament aquestes Bases es publicaran integrament al Butlletí
Oficial de la Província.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SERVEI DE LLOGUER DE CABINES
SANITÀRIES DE WC PER AL MERCADET AMBULANT DE LA PINEDA, TEMPORADA
2013.
Atès que a la zona on s’ubica setmanalment el mercadet ambulant de La Pineda és
convenient que s’hi instal·lin cabines sanitàries de WC per al servei dels propis paradistes
i visitants que hi acudeixen.
Atès que l’Ajuntament no disposa en propietat d’aquests tipus d’elements, ni dels mitjans
adequats per a la gestió del residus generats.
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Atès que l’empresa POLY-KLIN, SL. és una empresa especialitzada en el llogoer i venda
d’aquests tipus d’equips portàtils, amb la qual s’ha realitzat de forma satisfactòria el servei
en exercicis anteriors.
Atès que el pressuposts presentat al respecte per l’empresa esmentada s’ajusta als
objectius i criteris demanats per l’Ajuntament.
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 de lloguer.
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 de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 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’anterior i l’informe de la Intervenció Municipal, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la prestació del servei de lloguer de 2 cabines sanitàries de WC, per a la
seva instal·lació al mercadet de La Pineda, cada divendres durant les setmanes compreses
entre els dies 22 de març i 11 d’octubre de 2013.
SEGON. Aprovar la despesa i adjudicar el contracte menor de prestació de serveis de
lloguer a l’empresa POLY-KLIN SL (NIF B-60484904), pel preu total de 4.467,89 €, l’ IVA
inclòs, amb càrrec a la partida 2013.15.43100.21200.(AD 5538) del vigent pressupost
municipal.
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.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.
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No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde acctal.,

Adolf Barceló Barceló

Francesc Xavier Farriol Roigés

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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Lloc: Vila-seca. Tarragona
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