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

DATA:
LLOC:
HORARI:

11 de juny de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 4 DE JUNY DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 4 de juny de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.

3r.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER
L’EDICIÓ D’UN LLIBRE COMMEMORATIU DELS 30 ANYS D’AJUNTAMENTS
DEMOCRÀTICS.
Vista la petició de devolució de fiança sol·licitada per Viena Serveis Editorials, S.L. per
haver resultat l’adjudicatari del contracte de servei consistent en la preimpressió (Disseny
de coberta i interior, maquetació, retocs de les fotografies, redacció de textos,
traduccions, correccions, coordinació de tot el procés editorial), impressió i
enquadernació, materials de impressió i enquadernació i lliurament, per l’edició del llibre
commemoratiu del 30 anys d’ajuntaments democràtics, en virtut de l’acord de la Junta de
Govern Local d’11 de gener de 2010.
Atès que l’adjudicatari va dipositar una fiança per import de 2.840 euros en data 31 de
desembre de 2009.
Vist l’informe on es posa de manifest que el servei es va prestar correctament en la seva
totalitat, d’acord amb les característiques tècniques especificades en el plec de clàusules
que van regir el procés de selecció del contractista i amb l’entrega del nombre
d’exemplars sol·licitats.
Vist que ha transcorregut el termini d’un any previst a l’article 102 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal i vista la proposta formulada per
l’alcaldia presidència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la devolució de la fiança dipositada per Viena Serveis Editorials, S.L
per import de 2.840 euros per haver complert satisfactòriament les condicions del
contracte.
SEGON.- Notificar aquest acord al Gabinet de Premsa i a la Intervenció Municipal.

4t.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

4.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
PROPOSTA
DE
LA
REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2012.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONES JAOMA, SL, on demana l’anul·lació
de la taxa d’escombraries corresponent als habitatge situats al c. de Comte Sicart, núm. 23
1r-1a i 2n-1a, per no reunir condicions d’habitabilitat.
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Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’immoble no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i vist que existeix expedient de ruïna econòmica, 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 els rebuts de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2012, dels
l’habitatges situats al c. Comte Sicart, 23 1r-1a i 2n-1a, propietat de CONSTRUCCIONES
JAOMA, SL per no reunir condicions d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA RELATIVA AL FINANÇAMENT DE
L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.
Atès que en data 4 de novembre de 2011 es va signar el conveni subvencional entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vila-seca,
per al finançament de l’Escola de Música municipal per al curs 2010-2011.
Atès que la Junta de Govern local, en la sessió del dia 26 de març de 2012, va aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca, al conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes, l’Associació catalana de municipis i
comarques i la Federació de municipis de Catalunya publicat al BOPT núm. 59 de data 10
de març de 2012, amb que s’estableix el Pla d’assistència financera local.
Atès que, d’acord amb el que es preveu en l’esmentat conveni, l’Ajuntament va demanar
a la Diputació de Tarragona un pagament per compte dels crèdits que l’Ajuntament té
enfront la Generalitat de Catalunya que inclou l’import de 113.160,00 € destinat a l’Escola
de Música – Conservatori i, tenint constància que la Diputació de Tarragona, en data 2704-2012, va abonar a l’Ajuntament de Vila-seca, entre d’altres, aquest import de 113.160
€.
Atesa la petició del Sr. President del Patronat municipal de Música, 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.- Abonar al Patronat Municipal de Música l’import de 113.160 €, pel finançament
de l’Escola Municipal de Música , curs 2010-2011.
SEGON.- Notificar l’acord al Patronat municipal de música i a la Intervenció municipal de
Fons.
5è.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

3

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER
L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DE
TOTES LES INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I ELS SEUS
PATRONATS.
En data 21 de maig de 2012, la Junta de Govern Local, pren l’acord de denunciar els actuals
contractes de subministrament elèctric per haver arribat a la seva finalització en totes
aquelles pòlisses que superen els 10 kW i que no es troben regulats amb la tarifa d’últim
recurs, que es van adjudicar a les empreses comercialitzadores Endesa Energia SA en data
31 de juliol de 2010 i l’empresa Iberdrola en data 8 de juny de 2010.
Per aquest motiu, per tal d’evitar la penalització del 20% que representaria mantenir pòlisses
superiors a 10kW fora del mercat lliure, es proposa iniciar el procediment d’un nou concurs
obert pel subministrament energètic municipal.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Centre de Recursos per a la protecció de la Salut
i el Medi, per import de 2.900,00€ sense IVA i 522,00 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 3.422,00 € (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 2012.15.92000.22706 RC12042 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 Centre de Recursos per a la protecció de la salut i el medi,
el contracte menor per l’assistència tècnica en la contractació del subministrament d’energia
elèctrica de totes les instal·lacions i dependències municipals i els seus patronats,
presentant un pressupost per import de 2.900,00 € sense IVA i 522,00 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 3.422,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.422,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.15.92000.22706 RC-12042 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Centre de Recursos per a la Protecció
de la Salut i el Medi, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de
Vila-seca.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE
DE SERVEI DE NETEJA DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS.
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Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 29 de maig de 2012
(RE 3621), per la senyora A. M. P. P., en representació de l’empresa GRANITOS PEREZ,
SL, com a adjudicatària del contracte de servei de neteja de diversos edificis municipals de
l’Ajuntament de Vila-seca, en què sol·licita la regulació dels imports econòmics en diferents
espais: donar d’alta el mòdul prefabricat de La Canaleta i el Centre Cívic de la Formiga,
donant de baixa 1 hora setmanal dels vidres d’aquest.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics en data 28 de maig de 2012, en què es
constata que cal procedir a donar d’alta les ampliacions proposades i regularitzar els imports
econòmics dels diferents espais: el mòdul educatiu de l’escola La Canaleta (11.416,50
Euros/any IVA inclòs), i el Centre Cívic de La Formiga (2.638,48 Euros/any), havent-se
eliminat l’assistència d’una hora setmanal per la neteja dels vidres que hi havia fins aquests
moments.
Atès que en data 19 de desembre de 2011 es va signar el contracte de serveis de neteja de
diversos edificis municipals, cal entendre que l’ampliació proposada es justifica d’acord
amb el que preveu l’article 282, següents i concordants de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, que és d’aplicació respecte la modificació del
contracte de serveis, ja que era el text legal en vigor quan es va adjudicar el contracte.
Vistos l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics i l’Interventor Municipal de Fons,
la Regidora d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, 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.- Aprovar l’ampliació del contracte de servei de neteja de diversos edificis
municipals subscrit amb l’empresa GRANITOS PEREZ, SL, pel que fa a la neteja el
mòdul educatiu de l’escola La Canaleta, que ascendeix a 11.416,50 Euros/any IVA inclós,
i el Centre Cívic de La Formiga, que ascendeix a 2.638,48 Euros/any IVA inclós, havent-se
eliminat l’assistència d’una hora setmanal per la neteja dels vidres que hi havia fins aquests
moments
SEGON.- Un cop regularitzades aquestes ampliacions i reduccions i amb efectes 1 de
juny de 2012 l'actualització de preus de les certificacions anuals quedarà de la següent
forma:

1.- Zones esportives ............................................
47.822,45 €, IVA inclòs
2.- Mercat municipal ............................................. 17.150,12 €, IVA inclòs
3.- Patronat de Turisme .......................................... 9.894,30 €, IVA inclòs
4.- Patronat municipal de Música ......................... 56.224,74 €, IVA inclòs
5.- Escoles municipals ......................................... 335.833,40 €, IVA inclòs
6.- Edificis municipals .......................................... 183.932,40€, IVA inclòs
7.- Auditori Josep Carreras .................................... 17.178,20 €, IVA inclòs
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TERCER.- Notificar el present acord a l'empresa GRANITOS PÉREZ, SL, a la Intervenció
Municipal i a l’Àrea de Serveis Públics.

5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE BANCS DE FORMIGÓ I FUSTA.
Els Serveis Tècnics Municipals coordinats amb els Serveis Públics Municipals proposen
l’adquisició de quatre bancs de formigó i fusta per a la Plaça d’Estudi de Vila-seca.
Els bancs tenen unes dimensions de 4 metres per un metre, amb un espai lineal de 2,80 m.
amb respatller i un pes de 2.670 kg. La composició de la instal·lació dels bancs configura el
disseny de l’espai, delimitant de forma contundent la circulació rodada i protegint a les
persones que gaudeixin de l’espai públic configurat.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Escofet 1886 SA, per import de 10.909,00 €
sense IVA i 1.963,62 € en concepte d’IVA, que fan un total de 12.872,62 € (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 2012.13.15100.61903 D-12687 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 Escofet 1886 SA , el contracte menor de subministrament
de quatre bancs de formigó i fusta a la Pl. d’Estudi de Vila-seca, presentant un pressupost
per import de 10.909,00 € sense IVA i 1.963,62 € en concepte d’IVA, que fan un total de
12.872,62 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 12.872,62 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15100.61903 D-12687 del pressupost municipal

.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Escofet 1886 SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’IL·LUMINACIÓ A LA PLAÇA DELS ESTUDIS.
Els Serveis Tècnics Municipals coordinats amb els Serveis Públics Municipals proposen el
disseny lumínic per a la Plaça dels Estudis, composat per quatre punts de llum amb columna
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barrejant tecnologia Led, amb halogenurs metàl·lics, així com la il·luminació ornamental dels
dos arbres i la façana de l’edifici de les Escoles Velles tot amb punts soterrats amb Leds.
Es tracta d’un sistema que està d’acord amb els criteris d’estalvi lumínic del municipi, i la
seva instal·lació anirà a càrrec de la concessionària municipal d’enllumenat.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Luxiform Il·luminació SL, per import de
15.945,85€ sense IVA i 2.870,25 € en concepte d’IVA, que fan un total de 18.816,10 € (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 2012.13.15100.61903 D-12686 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 Luxiform Il·luminació SL, el contracte menor de
subministrament de quatre punts de llum, i la il·luminació ornamental dels arbres i la façana
de l’edifici de les Escoles Velles de la Pl. d’Estudis de Vila-seca, presentant un pressupost
per import de 15.945,85 € sense IVA i 2.870,25 € en concepte d’IVA, que fan un total de
18.816,10 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 18.816,10 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.15100.61903 D-12686 del pressupost municipal

.

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Luxiform Il·luminació SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PEL
SEGUIMENT DEL CONSUM ELÈCTRIC DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
Per tal de monotoritzar amb major facilitat les mes de 118 pòlisses de subministrament
elèctric en relació al consum, la seva evolució al llarg del temps, imports de facturació, etc.
es fa necessari un control i seguiment específic d’aquesta despesa municipal, per l’import
econòmic que representa en el pressupost municipal.
Atès l’informe del Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 31 de maig de 2012, on s’indica
que s’hauria d’encarregar la introducció de la facturació en un programa de gestió i es
responsabilitzin de la seva monotorització, que ens permeti detectar possibles irregularitats.
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Vist el pressupost presentat per l’empresa Centre de Recursos per la Protecció de la Salut i
el Medi, per import de 5.775,00 € més 1.039,50 en concepte de IVA fent un total de 6.814,50
€, considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i
planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2012.15.92000.22706 RC-12690 del pressupost
municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per
les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com
a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i
138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article
111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a
l’expedient, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i
Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi,
el contracte menor de serveis consistent en l’assistència tècnica per al seguiment del
consum energètic de les instal·lacions municipals, presentant un pressupost per import de
5.775,00 € de base imposable, més 1.039,50 en concepte de IVA fent un total de 6.814,50 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.814,50 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.15.92000.22706 RC-12690 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord al Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i
el Medi, al departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

5.6 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

- SOL·LICITUD DELS SR. J. C. M. I J. S. G. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA
REFORMA D’UN MAS I MAGATZEM AGRÍCOLA A LA PARCEL·LA 76 POLIGON 38
DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud dels Srs. J. C. M. i J. S. G. de llicència municipal per a la reforma d’un
mas i magatzem agrícola a la parcel·la 76 polígon 38 del Terme Municipal, així com els
informes emesos al respecte pels Serveis Tècnics Municipals, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir als Srs. J. C. M. i J. S. G. la llicència municipal núm. 320/12 per a la
reforma d’un mas i magatzem agrícola a la parcel·la 76 polígon 38 del Terme Municipal,
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.
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Als efectes del que estableix l'art. 181.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol, 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. 181 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.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- 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.
6a.- 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.
7a.- 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. 511100 de data 05.03.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

205,11 €
102,56 €
307,67 €

0€
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TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DEL SR. P. H. G. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL SITUAT A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, 2.
Vista la sol·licitud del Sr. P. H. G. de llicència de primera ocupació de les obres
d’adequació del local situat a l’avda. Ramon d’Olzina, 2 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 al Sr. P. H. G., la llicència de primera ocupació de les obres
d’adequació del local situat a l’avda. Ramon d’Olzina, 2 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 515913 de data 10.04.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

50,00 €
50,00 €

0€

5.8
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. P. H. G. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER L’ADEQUACIÓ
DEL LOCAL SITUAT A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, 2.
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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 al Sr. P. H. G., el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’adequació del local per a restaurant a l’avda. Ramon d’Olzina, 2 de Vila-seca, per un
import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE M. J. GRUAS DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL.
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 M. J. GRUAS, el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament de diversos camins del Terme Municipal, per un import de 4.825,66 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES EXTERNES D’UNA ALUMNA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.
Atesa la proposta de la Universitat Rovira i Virgili de subscriure un conveni de
col·laboració entre l' esmentat centre i l’Ajuntament de Vila-seca, per a la formació
pràctica de l’alumna J. M. N.
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de col·laborar amb diferents centres de
formació per tal que els alumnes puguin realitzar les seves pràctiques externes d’acord
amb el programa i les condicions previstes al conveni, per tal de facilitar la seva formació,
i vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un programa de
pràctiques externes entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Vila-seca, per a
la formació de l’ alumna:
•

J. M. N.
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en les condicions i terminis que s’estipulen en el text de l’ esmentat conveni pel termini
comprès entre el dia 25 de juny a 31 de juliol de 2012, per a la seva adscripció al Centre
Municipal de Formació i Ocupació.
SEGON.- Facultar a l’alcalde-president per a la signatura de l’esmentat conveni.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2012.07.03 09:00:37 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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