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

DATA:
LLOC:
HORARI:

3 de setembre de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. 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 municipal

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 27 D’AGOST DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 27 d’agost de 2012, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER TELEFÒNICA MÒVILES ESPAÑA, SAU.
Vist el recurs de Reposició presentat per “TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA,S.A.U”,
contra la liquidació de la taxa d’aprofitament del domini públic per serveis de telefonia
mòbil prevista en l’Ordenança fiscal número 27, de Vila-seca, .
Vist l’informe emès pel cap dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament, i que és del següent
tenor literal:
“ANTECEDENTS
I.- Amb data 27 d’agost dels corrents, TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA,S.A.U.,
presentà davant aquest Ajuntament, recurs de reposició contra la liquidació de la taxa
d’aprofitament del domini públic per serveis de telefonia mòbil, regulat en l’ordenança
fiscal número 27 amb el text articulat, aprovada definitivament i publicada en el BOP de
Tarragona núm. 297, de 29 de desembre de 2009, corresponent a l’exercici 2011. Aquest
recurs es base en els següents fonaments:
a) Aquesta taxa no està prevista en la Directiva 2002/20 del Parlament Europeu relativa a
l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques, motiu pel qual
‘Ajuntament no pot imposar aquesta taxa..
b) L’activitat de telefonia mòbil ja contribueix a les arques municipals mitjançant l’impost
d’activitats econòmiques IAE.
c) Les empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil es troben gravades per l’estat
per la utilització del domini públic que utilitzen (l’espectre radioelèctric).
d) Manca de previsió en relació a aquesta taxa, en el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Davant aquestes al·legacions es sotmet a la consideració del lletrat sotasignat la legalitat
de la liquidació de la taxa d’aprofitament del domini públic per serveis de telefonia mòbil
qüestionada mitjançant el recurs de reposició interposat.
FONAMENTS JURÍDICS
PRIMER.- FET IMPOSABLE D’AQUESTA TAXA.
El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, determina en el seu article 20.1, que les entitats
locals podran establir taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local. L’article 24.1.c) de l’esmentat text refós fixa les regles per la determinació de
la quota, entre d’altres, per l’utilització privativa o els aprofitaments especials constituïts
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en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat de
veïns, fixant-se la mateixa en l’import d’1,5% dels ingressos bruts procedents de la
facturació. Però aquest article exclou expressament i pel que fa al règim especial de
quantificació de la taxa als serveis de telefonia mòbil.
Cal entendre, doncs, que l’exclusió dels serveis de telefonia mòbil en el règim especial
que regula l’apartat c) de l’article 24.1 del text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, comporta la impossibilitat per part de les entitats locals d’establir una taxa a
aquests serveis emparant-se en l’article 20.1 del citat text normatiu i quantificant-se la
quota tributària seguint els criteris generals establerts en l’apartat a de l’article 24.1, tal i
com ens dona a entendre la mercantil al·legant?.
Aquesta qüestió ja ha estat resolta abastament tant pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, com pel Tribunal Suprem en multitud de sentències, entre d’altres la de 8 de
juliol de 2009 del TSJC (JUR 2009\425623), la de 16 de juliol de 2009 del TSJC (JUR
2009\425371) i la de 16 de febrer de 2009 del TS (RJ 2009\1800), en la que de forma
expressa i clara determina la possibilitat de les entitats locals de subjectar a les
companyies operadores de telefonia mòbil a la taxa municipal per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local que regula l’article 20.1 del Text refós de la
Llei d’Hisendes Locals. Així queda expressat de forma contundent en el fonament jurídic
segon de la sentència del Tribunal Suprem de 16 de febrer de 2009, quan diu:
“SEGUNDO La introducción en las Ordenanzas fiscales municipales de una tasa
a las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, de las que constituye
un precedente la Ordenanza Fiscal num. 24 del Ayuntamiento de Badalona para el
ejercicio de 2003, hace necesario analizar la situación normativa vigente a la
sazón, constituida en este caso por la reforma de laLey 39/1988, de 28 de
diciembre (RCL 1988, 2607 y RCL 1989, 1851), reguladora de las Haciendas
Locales, por laLey 51/2002, de 27 de diciembre (RCL 2002, 3053), con el fin de
determinar la posible aplicación del régimen de tributación general a los
operadores de telefonía móvil.

En el plano doctrinal, algunos opinan, con base en la competencia estatal en
materia de gestión y administración del espectro radioeléctrico(art. 43.1 de la Ley
32/2003(RCL 2003, 2593 y RCL 2004, 743)) y para evitar una posible doble
imposición con respecto a la tasa de reserva de dominio público
radioeléctrico(art. 49 y apartado 3 del Anexo I de la Ley 32/2003), que resulta
discutible que los Ayuntamientos puedan gravar los servicios de telefonía móvil.
En cambio, otros consideran que el hecho imponible de la tasa está implícitamente
regulado en los apartados a) y c) del art. 24 LHL, debiéndose aplicar el criterio de
cuantificación general del apartado a) del precepto y tomar como referencia el
valor que tendría en el mercado la utilidad derivada del aprovechamiento privativo
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si los bienes afectados no fuesen de dominio público. No obstante, también señalan
que debería tenerse en cuenta la necesidad de discriminar o deducir parte de los
ingresos obtenidos por las empresas de telefonía móvil de la base imponible del
cálculo de la tasa, ya que la totalidad de dichos ingresos puede no corresponderse
con la utilización de dominio público estrictamente local. Así, hay llamadas de
móvil a móvil que técnicamente pueden realizarse sin utilizar dominio público
local. Y en cuanto a las llamadas de móvil a fijo, parte de los ingresos gravados
pueden corresponderse con uso de dominio público no local, autonómico o estatal.
Finalmente, se plantea la posibilidad, al establecer el tipo de gravamen de la tasa,
de acudir al parámetro del 1,5% previsto en el apartado c) del art. 24 de la LHL, si
bien empleando para ello bases distintas a los ingresos brutos procedentes de la
facturación obtenidos anualmente en el término por cada operador. Y ello porque,
de utilizar esta base, se estaría infringiendo la exclusión legal de la telefonía móvil
impuesta por el párrafo 3 del propio apartado c).
En el plano legal, las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil no
están sujetas, por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, al régimen especial
de cuantificación de la tasa del 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de
la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal. Así se
dispone en el art. 24.1.c), párrafo 3º de la L.H.L. El problema es si la
determinación de la tasa podría quedar sometida al régimen general establecido en
el art. 24.1.a) de la misma Ley.
Al respecto, debemos empezar por recordar que el art. 24.1.c) dice que "no se
incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de
telefonía móvil"; pero el tenor literal del precepto lo único que hace es excluir a las
empresas de telefonía móvil de uno de los regímenes posibles de determinación o
cuantificación de la cuota de tasa: el sistema especial del 1,5% de los ingresos
brutos procedentes de la facturación, pero no esta excluyendo la posibilidad de
sujetar a los operadores de telefonía móvil a la tasa municipal por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. El importe de la
tasa en este régimen general del art. 24.1.a) de la L.H.L. se fijará tomando como
referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha
utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público.
De no aplicarse el "régimen especial de cuantificación" y a falta de una
exención objetivamente justificada, establecida por el legislador que introduce la
tasa a favor de unos operadores determinados (los de telefonía móvil), debe
resultar de aplicación el régimen general del apartado a) del art. 24.1 de la
L.H.L. No podemos compartir el criterio de que la exclusión del régimen especial
de cuantificación de la tasa del
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art. 24.1.c) de la L.H.L. de los servicios de telefonía móvil significa la exclusión
para tales servicios del régimen general de cuantificación de la tasa cuando
efectivamente se produzca su hecho imponible y afecte al dominio público local,
incluido el suelo, subsuelo y vuelo. De la Ley no resulta una exclusión del hecho
imponible de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local para
la prestación de los servicios de telefonía móvil.
Si tanto los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público como los operadores de telefonía móvil son operadores de
comunicaciones electrónicas a efectos de los arts. 5 a 8 de la Ley 32/2003, General
de Telecomunicaciones, y del contenido del Real Decreto 424/2005 (RCL 2005,
861), y el régimen del art. 24.1.c) es un régimen "especial" respecto del "régimen
general" del art. 24.1.a), deben incluirse en este régimen general a los operadores
expresamente excluidos del régimen especial. De lo contrario se estaría haciendo
una distinción entre operadores de comunicaciones electrónicas (los de telefonía
móvil y el resto) que podría ser contraria al principio de igualdad tributaria
previsto en el art. 3.1 de la Ley 58/2003 (RCL 2003, 2945), General Tributaria, y
en el art. 14, en relación con el art. 31.1, ambos de la Constitución (RCL 1978,
2836), principio de igualdad que ha sido defendida por este Tribunal Supremo, en
materia de tributos locales, en sentencias de 30 de abril de 2001 (RJ 2001, 3742) y
21 de noviembre de 2006 (RJ 2006, 9264).
(…///…)
Por todas estas razones, sin duda, la Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña se ha mostrado favorable, en la sentencia recurrida, a
confirmar la tasa impuesta a las empresas explotadoras de servicios de telefonía
móvil por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
municipal. Dice el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia recurrida que
las empresas que operan en el sector de la telefonía móvil "verifican un
aprovechamiento indiscriminado de la red fija de telefonía que hace posible la
permanente y efectiva prestación del servicio por parte de aquéllas, dado que en
otro caso un importante porcentaje de comunicaciones sería irrealizable, al no
poderse verificar conexión entre teléfonos móviles y fijos. De lo que se infiere que
dichas empresas realizan sin duda alguna el hecho imponible constitutivo de la
tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local, tanto si son titulares de las correspondientes redes como cuando, no siendo
titulares de estas últimas, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las
mismas, en la medida en que el hecho imponible, tal y como se configura por la
Ordenanza Fiscal núm. 24, en concordancia con la regulación contenida en elart.
24 de la LHL, está constituido, no tanto por la utilización privativa del dominio
público como por el aprovechamiento especial del mismo, aprovechamiento que,
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indudablemente, lleva a cabo la operadora de telefonía móvil actora aunque no sea
titular de las redes".
Per tant no només el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sinó també el Tribunal
Suprem ha resolt expressament aquesta qüestió i que tanca definitivament la discussió
sobre la possibilitat de les entitats locals d’establir aquesta taxa emparant-se amb allò
regulat en l’article 20.1.
SEGON.- INEXISTÈNCIA DE DOBLE IMPOSICIÓ.
Davant l’argumentació emprada per la mercantil al·legant respecte a que aquesta taxa
suposa una doble imposició al estar gravades, les empreses prestadores de serveis de
telefonia mòbil per una taxa estatal per la utilització del domini públic que utilitzen l’espectre radioelèctric-, i que per tant vulnera la la Directiva 2002/20 del Parlament
Europeu, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques, cal
manifestar tal i com ja han determinat les sentències dictades que ambdues taxes son
compatibles ja que graven fets imposables diferents quedant emparades cadascuna
d’elles per la normativa d’aplicació. En el primer cas, la Directiva 2002/20 del Parlament
Europeu regula la taxa respecte al règim d’autorització propi del sector, mentre que la Llei
d’Hisendes Locals permet la imposició d’una taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local, essent ambdues taxes totalment diferents i
per tant compatibles sense que la segona vulneri allò regulat en la Directiva 2/2002 del
Parlament Europeu de constant referència.
TERCER.- EN TOT CAS, EL TRIBUNAL SUPREM JA S’HA PRONUNCIAT
EXPRESSAMENT EN RELACIÓ A LA LEGALITAT D’AQUESTA TAXA.
Atenent a la petició formulada per la mercantil al·legant, en el sentit de suspendre els
acords d’imposició d’aquesta taxa fins que el Tribunal Suprem no es pronuncií en relació
a la possible nul·litat d’aquesta taxa i pel motius expressats, cal manifestar que, tal i com
ja s’ha posat de manifest en el fonament precedent, el Tribunal Suprem ja s’ha pronunciat
de forma expressa en la seva sentència de 16 de febrer de 2009 (RJ 2009\1800)
pronunciament que ha estat proclamant la total legalitat d’aquesta taxa, motiu pel qual no
té sentit atendre la petició formulada doncs ja s’ha acomplert la condició suspensiva
pretesa per l’al.legant.
QUART.- LA LIQUIDACIÓ OBJECTE D’IMPUGNACIÓ S’AJUSTA A L’ORDENANÇA
FISCAL APROVADA I FERMA EN VIA ADMINISTRATIVA.
Per últim cal dir que la liquidació objecte d’impugnació s’ajusta a l’ordenança reguladora
de la taxa d’aprofitament del domini públic per serveis de telefonia mòbil, ordenança fiscal
número 27, aprovada definitivament i publicada en el BOP de Tarragona núm. 297, de 29
de desembre de 2009, ordenança que és plenament vigent , tot i el recurs interposat
contra la mateixa en via jurisdiccional però que no ha estat suspesa cautelarment pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
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Per tots aquests fonaments 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.- DESESTIMAR el Recurs de Reposició interposat per TELEFONICA
MOVILES ESPAÑA,S.A.U, SAU, contra La liquidació de la taxa d’aprofitament del domini
públic per serveis de telefonia mòbil, corresponent a l’exercici 2011, per ésser ajustada a
dret.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats.

3.2 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2012044.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 23 d’agost
de 2012, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2012044, per import de
350.029,21 euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL
CARRER LATERAL DEL CEMENTIRI DE VILA-SECA.
Vist el deteriorament del paviment del carrer lateral del Cementiri de Vila-seca, per part
del Serveis Tècnics Municipals s’ha procedit a redactar una memòria valorada pel seu
arranjament.
Tenint en compte que les obres hauran d’estar finalitzades abans del dia 27 d’octubre
actual, s’han presentat dues ofertes per part d’empreses especialitzades essent
AGROVIAL SA l’oferta mes avantatjosa, considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat per l’empresa AGROVIAL SA, així com els informes emesos
pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en
relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 201213.15100.61900 (RC-20291) del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels
Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte d’obres pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació
de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AGROVIAL SA, el contracte menor d’obres per
l’arranjament del carrer lateral del Cementiri de Vila-seca, presentant un pressupost per
import de 19.900,41 € sense IVA i 4.179,09 € en concepte d’IVA, que fan un total de
24.079,50 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 24.079,50 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 201213.15100.61900 (RC-20291)del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa AGROVIAL SA, al Departament
d’Urbanisme i al d’Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ, INSTAL·LACIÓ I RETOLACIÓ DE
CONTENIDORS.
Els passats 6, 13 i 14 d’agost de 2012 i com a conseqüència d’actes vandàlics, 7
contenidors del nucli urbà de la Pineda van ser cremats. D’aquestos, 2 s’han pogut
reparar i la resta (5 unitats) han estat substituïts per uns de nous.
L’empresa concessionària municipal, URBASER, SA disposa en estoc de contenidors
nous per tal de poder afrontar aquests tipus de substitucions. Aquesta quantitat es situa
en un 2% anual acumulable sobre el total de contenidors instal·lats a la via pública, és a
dir, tres bateries senceres de contenidors (vidre, envasos, cartró, orgànica i resta). En
aquests darrers mesos s’han instal·lat i/o ampliat al municipi diverses bateries de
contenidors per a la recollida selectiva (av. Generalitat, c. Mas Calvó, c. Amadeu Vives i
ps. Pau Casals), pel que el nombre de contenidors en estoc s’ha vist reduït notablement,
restant emmagatzemada una única bateria sencera de contenidors.
Per tot això, i amb l’objectiu de poder disposar de contenidors suficients per a cobrir la
demanda i possibles eventualitats la resta d’any, es proposa l’adquisició dels 5
contenidors que han resultat malmesos en els actes incívics d’aquest mes d’agost de
2012: 2 contenidors EASY de 3.000 litres per envasos, 2 unitats de 3.000 litres pel cartró
i 1 unitat de 3.000 litres per la fracció resta.
Vist el pressupost presentat per l’empresa concessionària municipal URBASER,SA pel
subministrament, instal·lació i retolació de 5 contenidors tipus EASY de 3.000 litres de
capacitat, de les mateixes característiques que els instal·lats actualment a la via pública,
que ascendeix a la quantitat de 8.635,38 € + 1.813,43 € en concepte del 21% d’IVA, que
fan un total de 10.448,81 € (IVA, transport, instal·lació i retolació inclosos), així com els
informes obrants 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 URBASER SA el contracte menor de subministrament
per a l’adquisició, instal·lació i retolació de 5 contenidors tipus EASY de 3.000 litres de
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capacitat, de les mateixes característiques que els instal·lats actualment a la via pública,
que ascendeix a la quantitat de 8.635,38 € + 1.813,43 € en concepte del 21% d’IVA, que
fan un total de 10.448,81 € (IVA, transport, instal·lació i retolació inclosos).
SEGON.- Aprovar la despesa de 10.448,81 € (IVA inclòs) a càrrec de la partida 201216200.22700 (RC-20456) del pressupost municipal.
TERCER.-Notificar el present acord a URBASER SA, a l’Àrea de Serveis Públics i a la
Intervenció Municipal.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ I
DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PAU-PI-2.
Constituïda la Junta de Compensació del PAU-PI-2 mitjançant escriptura pública de data
12 de maig de 2010, autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. F. J. P.
S. amb número de protocol 730, de la que s’ha donat trasllat a aquest Ajuntament a
través de còpia autoritzada de l’esmentada escriptura, havent-se observat que s’han
complert totes les exigències legals determinades a la vigent legislació.
Vist que en data 3 de febrer de 2012 es presenta per Mare Internum 2001 SA el projecte
de reparcel.lació de l’esmentat polígon d’actuació urbanística.
Vistos els informes tècnic i jurídic emesos en data 13 de febrer i 10 d’agost de 2012 i vist
el que disposa l’article 190 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, 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.
A) Tenir per presentada l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació del
Polígon d’Actuació urbanística PAU-PI-2 formalitzada mitjançant escriptura pública
de data 12 de maig de 2010, autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de
Catalunya Sr. F. J. P. S. amb número de protocol 730, havent-se de donar
compte a la resta de propietaris afectats per tal que puguin adherir-se mitjançant
un escrit al notari o fedatari que hagi autoritzat l’escriptura o document públic de
constitució, a fi de que protocol·litzi o incorpori les adhesions que es rebin, de
conformitat amb l’art. 190.2 del REDUC.
B) Atesa la certificació registral de data 19 de març de 2012 del Registre de la
Propietat de Vila-seca, tenir per modificades les dades del propietari que consta
com a propietari de la finca aportada núm. 2 en la documentació aportada, essent
l’actual titular TRIAL CONSULTA SA.
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C) L’aprovació de la Junta de Compensació tindrà lloc conjuntament amb l’aprovació
definitiva de les Bases i Estatuts presentats.
SEGON. Aprovar inicialment el projecte d'estatuts i bases d'actuació, en la modalitat de
compensació bàsica, del sistema de reparcel·lació, presentat per MARE INTERNUM
2001 SA, propietaris que representen el 83,71 % de la superfície de l’àmbit del PAU-PI-2.
TERCER. Aprovar inicialment el projecte de Reparcel·lació del PAU-PI-2 promogut per Mare
Internum 2001 SA, redactat per l’arquitecte X. M. O.
QUART. De conformitat amb el que estableix l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010,
s’acorda la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit del PAUPI-2.
CINQUÈ. Sol·licitar del Registre de la Propietat de Vila-seca la corresponent informació
sobre titularitat i càrregues de totes les fiques incloses en l’àmbit del PAU-PI-2, així com
requerir-lo que estengui al marge de cada finca nota expressiva conforme són objecte de
reparcel·lació.
SISÈ. Sotmetre les Bases i Estatuts i el projecte de Reparcel·lació del PAU-PI-2 i aquesta
resolució a informació pública durant el termini d’un mes de conformitat amb el que estableix
l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a un diari
i notificació individualitzada a tots els propietaris afectats, a fi que qualsevol persona
interessada pugui presentar les al·legacions que més convinguin als seus interessos i
perquè aquelles persones propietàries de finques afectades puguin decidir la seva
incorporació a la Junta i manifestar aquesta decisió o comprometre la seva participació en
l’execució en els termes establerts a l’article 136.2 RLU.
L’expedient restarà exposat al públic en les dependències del Servei Administratiu
d’Urbanisme, de l’Ajuntament de Vila-seca, situat a la plaça de l’Església, 26 de Vilaseca, en horari de 9,30 a 14 hores.
SETÈ. Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública i de
les resolucions d'aprovació que s’adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se
en la web oficial de l’ajuntament: www.vila-seca.cat.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ
DE LA SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL DEL NUCLI URBÀ DE VILA-SECA.
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Vist que la Junta de Govern local en data 13 d’agost de 2012, va aprovar iniciar l’expedient
per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per a la millora i
renovació de la senyalització direccional del nucli urbà de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151, 153 i 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes dels sector públic i el plec de clàusules administratives
que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de serveis públics en data serveis tècnics municipals
en data 28 d’agost de 2012, indicant que la proposta més avantatjosa econòmicament per
executar les obres de referència és la presentada per l’empresa SEÑALES GIROD, SL. En
compliment als tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la
solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el termini concedit, i
d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de Règim local de Catalunya, 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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa SEÑALES GIROD , SL, essent l’import de la mateixa el de
169.057,72 € pressupost net, i 35.502,12 € en concepte d’IVA, que fan un total de
204.559,84 € (IVA inclòs), perquè en el termini de 10 dies a comptar del dia següent a la
notificació, aporti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia
definitiva que sigui procedent, per un import de 8.452,88 € d’acord amb l’article 86 de la Llei
30/2007 de 30 d’octubre.
SEGON.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
TERCER.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER DAVANT EL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA.
Atès el recurs ordinari 398/2012, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu,
número 1 de Tarragona, interposat per la Sra. M. P. C. F., i vista la proposta formulada per
la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Comparèixer en el recurs ordinari 398/2012, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, número 1 de Tarragona, en qualitat de demandats.

SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. A. V. i C., de conformitat amb el
previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

6è.- ASSUMPTES DE PARTICIPACIÓ, DINAMITZACIÓ LABORAL I DE SERVEIS
CULTURALS, ESPORTIUS I DE JOVENTUT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTAR LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA I
RATIFICAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MONITORATGE I
DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI D’ACTIVITATS JUVENILS CASA DELS OBRERS.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 30 de juliol de 2012 pel qual es va
aprovar la prestació del servei de monitoratge i dinamització de l’Espai Jove Casa dels
Obrers, juntament amb el monitoratge dels parcs de Nadal i de Setmana Santa i les
activitats complementàries de la ludoteca municipal.
Atès que en aquest mateix acord es va aprovar requerir a l’empresa FUNDACIO EN
XARXA perquè aportés la documentació justificativa de trobar-se al corrent de pagament
de les obligacions amb la Seguretat social i amb l’Agència Tributària i d’haver constituït la
garantia definitiva per import de 2.295,12 euros.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte mitjançant un procediment negociat, d’acord amb allò que disposa el RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i el plec de clàusules que regulen aquesta contractació.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la documentació justificativa de trobar-se al corrent de pagament de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver dipositat la garantia
definitiva per import de 2.295,12 euros.
SEGON.- Ratificar l’aprovació de l’adjudicació de la prestació de servei de monitoratge i
dinamització de l’Espai Jove Casa dels Obrers, juntament amb el monitoratge dels parcs
de Nadal i de Setmana Santa i les activitats complementàries de la ludoteca municipal a
l’empresa FUNDACIO EN XARXA per l’import de 45.902,50 € (exempt d’IVA).
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TERCER.- Requerir l’empresa FUNDACIO EN XARXA perquè en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
QUART.- Facultar l’Alcaldia-Presidència per a la signatura del contracte corresponent,
amb efectes d’1 de setembre de 2012 i per un any fins al 31 d’agost de 2012.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
7è.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PEL FUNCIONAMENT DEL
SERVEI/OFICINA DE CATALÀ, ANY 2012.

Vista la comunicació tramesa pel Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona,
on comunica l’aprovació del pressupost per a l’any 2012 i a la vegada la quantitat que
d’aquest pressupost correspon al servei/oficina de català a Vila-seca que és de54.303,55 €
dels quals i segons el model de finançament vigent l’Ajuntament ha d’aportar la quantitat de
15.262,19 € que correspon al 31,10% del pressupost un cop deduïda la previsió d’ingressos
de les matrícules.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per atendre el pagament, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’aportació de 15.262,19 € per el funcionament del Servei/Oficina de
Català a Vila-seca per a l’any 2012,a càrrec de la partida 2012.14.32100 22606 del vigent
pressupost municipal RC 19471.
SEGON. Fer efectiva l’aportació de 15.262,19 € al Consorci per a la Normalització
Lingüística corresponent al 31,10% del pressupost aprovat per l’ens.
TERCER. Notificar aquest acord al Consorci per a la Nornamització Lingüística de
Barcelona i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS BONIFICACIONS A LES LLARS
D’INFANTS MUNICIPALS VIMETERES I FARTETS.
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Vistes les diferents sol·licituds presentades pels pares dels infants usuaris de les llars
d’infants municipals per obtenir bonificacions pels serveis d’escolarització, menjador i hora
d’acollida durant el curs escolar 2012-2013 (setembre de 2012 a juny de 2013).
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès pel departament d’Ensenyament d’aquest Ajuntament així com l’emès
per l’EBAS en relació a la situació social, familiar i econòmica d’alguns dels sol·licitants i
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de
Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les sol·licituds per obtenir bonificacions en l’escolarització, acollida i servei
de menjador del seu fill/a a les llars d’infants municipals durant el curs escolar 2012-2013.
SEGON. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 3.550 € que correspon al primer trimestre del curs escolar (1r de
setembre a 31 de desembre de 2012), a càrrec de la partida 2012.14. 32100. 22799 del
vigent pressupost municipal RC 20502.
TERCER. Aprovar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Fartets per
un import de 199,00 € que correspon al primer trimestre del curs escolar
(1r de setembre a 31 de desembre de 2012), a càrrec de la partida 2012.14. 32100. 22799
del vigent pressupost municipal RC 20501.
QUART. Denegar les sol·licituds de bonificació pels següents motius:

Per superar els ingressos establerts a l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus
públics a les llars d’infants
Per no haver aportat la documentació requerida per poder valorar la sol.licitud:
Per no complir amb el requisit del temps d’empadronament
CINQUÈ. Acceptar una renúncia de bonificació.
SISÈ. Donar publicitat d’aquest acord mitjançant el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i de
les llars d’infants municipals.
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SETÈ.. Notificar aquest acord a les directores de les llars d’infants municipals, als
interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE TANCAMENT D’UNA AULA DE NADONS A LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES PEL CURS ESCOLAR 2012-2013.
La llar d’infants municipal “Les Vimeteres”, va entrar en funcionament el curs escolar 20112012, gestionada per la Sra. E. S. C., mitjançant concessió d’un contracte que finalitza el 31
d’agost de 2015.
La llar compta amb una capacitat de 82 alumnes, distribuïts de la forma següent: 2 aules de
4 mesos a 1 any ( 16 alumnes); 2 aules d’1 a 2 anys (26 alumnes) i 2 aules de 2 a 3 anys
(40 alumnes. No obstant això, en el primer any de funcionament de la llar l’oferta educativa
va ser de 54 places.
Per al pròxim curs escolar 2012-2013, s’han ofertat la totalitat de les places si bé en l’etapa
de 4 mesos a 1 any només s’han formalitzat 3 matrícules, restant 13 places vacants.
Vist el Reial Decret-Llei 14/2012 de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la
despesa pública en l’àmbit educatiu, que estableix mesures de caràcter excepcional per a
tots els nivells educatius, justificades per l’actual conjuntura econòmica, i que regula horaris
lectius mínims del professorat dels centres públics, flexibilitza el nombre d’alumnes per aula,
limita la contractació de personal de nou ingrés i de les substitucions.
Atès que, en definitiva, es tracta d’introduir una sèrie de mesures d’austeritat
imprescindibles, que han d’aportar elements de racionalitat i d’eficiència en el sistema
educatiu i que, a la vegada, han de permetre el compliment del compromís de reducció del
dèficit.
Per altra banda, el plec de clàusules que regeix la concessió estableix que correspon a
l’Ajuntament de Vila-seca les potestats de direcció, inspecció i control de la prestació del
servei per preservar-ne el seu bon funcionament poden modificar lliurement les seves
característiques quan raons d’interès públic així ho aconsellin.
En aquest context legal, i atès que en l’etapa de 4 mesos a 1 any només s’han formalitzat 3
matrícules de les 16 places existents a la llar, es proposa efectuar el tancament temporal
d’una aula de nadons amb la reducció proporcional de l’import de la concessió, sense
perjudici que si durant el curs es presenta un nombre suficient de peticions d’ingrés es pugui
tornar a obrir.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius
i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el tancament d’una aula de nadons de 4 mesos a 1 any de la llar d’infants
municipal “Les Vimeteres” per al curs 2012-2013 per només haver-se formalitzat un nombre
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de 3 matrícules de les 16 places que oferta la llar per a aquesta edat. Aquest tancament té
caràcter temporal sense perjudici que es pugui tornar a obrir si existeix un nombre suficient
de peticions.
SEGON. Aprovar la modificació de l’import del servei que quedarà fixat en 10.440,41 €
mensuals per la prestació del servei de llar d’infants a partir del mes de setembre de 2012,
sense perjudici de la revisió de preus que correspongui en aplicació de la clàusula 8 del
plec.
TERCER. Notificar aquest acord a la concessionària del servei, Sra. E. S. C. i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE TANCAMENT DE L’AULA DE NADONS A LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS PEL CURS ESCOLAR 2012-2013.
La llar d’infants municipal “Fartets”, situada al nucli urbà de la Pineda va entrar en
funcionament el curs 2007-2008 amb una capacitat de 41 alumnes, distribuïts de la forma
següent: 8 alumnes per a l’aula de 4 mesos a 1 any; 13 alumnes per a l’aula d’1 a 2 anys i
20 alumnes per a l’aula de 2 a 3 anys. La gestió de la llar d’infants s’efectua per l’empresa
L’ACLUCA SCCL, mitjançant concessió amb un contracte que finalitzarà el pròxim 31
d’agost de 2013.
Des de la posta en funcionament de la llar fins a la finalització del curs escolar 2011-2012, el
nombre de nens matriculats ha permès l’ocupació de la totalitat de les aules. Una vegada
finalitzat el període de matriculació per al curs 2012-2013, el nombre definitiu d’alumnes
inscrits és: 0 alumnes de l’etapa 4 mesos a 1 any; 7 alumnes de l’etapa 1 a 2 anys, i 19
alumnes de l’etapa 2 a 3 anys. El nombre total d’inscripcions és de 26, restant 15 places
vacants.
Vist el Reial Decret-Llei 14/2012 de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la
despesa pública en l’àmbit educatiu, que estableix mesures de caràcter excepcional per a
tots els nivells educatius, justificades per l’actual conjuntura econòmica, i que regula horaris
lectius mínims del professorat dels centres públics, flexibilitza el nombre d’alumnes per aula,
limita la contractació de personal de nou ingrés i de les substitucions.
Atès que, en definitiva, es tracta d’introduir una sèrie de mesures d’austeritat
imprescindibles, que han d’aportar elements de racionalitat i d’eficiència en el sistema
educatiu i que, a la vegada, han de permetre el compliment del compromís de reducció del
dèficit.
Per altra banda, el plec de clàusules que regeix la concessió estableix que correspon a
l’Ajuntament de Vila-seca les potestats de direcció, inspecció i control de la prestació
del servei per preservar-ne el seu bon funcionament poden modificar lliurement les seves
característiques quan raons d’interès públic així ho aconsellin.
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En aquest context legal, i atès que en l’etapa de 4 mesos a 1 any no s’han formalitzat cap
matriculació per al curs 2012-2013, es proposa efectuar el tancament temporal d’una aula
de nadons amb la reducció proporcional de l’import de la concessió, sense perjudici que si
durant el curs es presenta un nombre suficient de peticions d’ingrés es pugui tornar a obrir.
I vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius
i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el tancament d’una aula de nadons de 4 mesos a 1 any de la llar d’infants
municipal “Fartets” per al curs 2012-2013 per no haver-se formalitzat cap matriculació
d’aquesta edat. Aquest tancament té caràcter temporal sense perjudici que es pugui tornar a
obrir si existeix un nombre suficient de peticions.
SEGON. Aprovar la modificació de l’import del servei que quedarà fixat en 5.536,32 €
mensuals per la prestació del servei de llar d’infants a partir del mes de setembre de 2012,
sense perjudici de la revisió de preus que correspongui en aplicació de la clàusula 8 del
plec.
TERCER. Notificar aquest acord a la concessionària del servei, L’ACLUCA SCCL i a la
Intervenció Municipal de Fons.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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