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

DATA:
LLOC:
HORARI:

2 de juliol de 2014
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 Sàez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, interventora acctal.

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 25 DE JUNY DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 25 de juny de 2014, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 1 DE TARRAGONA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència núm. 162/2014, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu 1 de Tarragona. Els regidors membres en resten assabentats.
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3r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
RAM DE PALETA A L’ESCOLA CAL.LÍPOLIS DE LA PINEDA.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de paleta a l’Escola Cal·lipolis de La Pineda, a
realitzar durant l’estiu del 2014.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Cove Solucions d’Arquitectura SL, pels treballs
esmentats per import de 3.090,00 € sense IVA i 648,90 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 3.738,90 € (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 2014.13.32100.21200 AD15406 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 Cove Solucions d’Arquitectura SL, el contracte menor
d’obres de ram de paleta a l’Escola Cal·lipolis de La Pineda, presentant un pressupost per
import de 3.090,00 € sense IVA i 648,90 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.738,90 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.738,90 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.32100.21200 AD-15406 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Cove Solucions d’Arquitectura SL, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DEL RAM DE FUSTERIA A LES ESCOLES ANTONI TORROJA MIRET, SANT
BERNAT I ESCOLA MESTRAL DE VILA-SECA.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de fusteria pintura a l’Escola Antoni Torroja
Miret, Sant Bernat i l’ Escola Mestral de Vila-seca, a realitzar durant l’estiu del 2014.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. A. E., pels treballs esmentats per import de 1.082,00 €
sense IVA i 227,22 € en concepte d’IVA, que fan un total de 1.309,22 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i
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planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.32100.21200 AD-15430 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 al Sr. J. A. E., el contracte menor d’obres de ram de fusteria a l’Escola
Antoni Torroja Miret, Sant Bernat i l’Escola Mestral de Vila-seca, presentant un pressupost
per import de 1.082,00 € sense IVA i 227,22 € en concepte d’IVA, que fan un total de
1.309,22 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.309,22 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.32100.21200 AD-15430 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. A. E., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DEL RAM DE PALETA A L’ESCOLA MESTRAL DE VILA-SECA.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de paleta a l’Escola Mestral de Vila-seca, a
realitzar durant l’estiu del 2014.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Cyra Salou SA, pels treballs esmentats per
import de 5.081,00 € sense IVA i 1.067,01 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.148,01
€ (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 2014.13.32100.21200 AD-15417 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:

3

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Cyra Salou SA, el contracte menor d’obres de ram de
paleta a l’Escola Mestral de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 5.081,00 €
sense IVA i 1.067,01 € en concepte d’IVA, que fan un total de 6.148,01 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 6.148,01 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.32100.21200 AD-15417 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Cyra Salou SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DEL
RAM DE PALETA A L’ESCOLA SANT BERNAT DE VILA-SECA.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de paleta a l’Escola Sant Bernat de Vila-seca,
a realitzar durant l’estiu del 2014.
Vist el pressupost presentat pel Sr. F. R. S., pels treballs esmentats per import de 2.305,00
€ sense IVA i 484,05 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.789,05 € (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 2014.13.32100.21200 AD-15429 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 al Sr. F. R. S., el contracte menor d’obres de ram de paleta a l’Escola
Sant Bernat de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 2.305,00 € sense IVA i
484,05 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.789,05 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.789,05 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.32100.21200 AD-15429 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. F. R. S., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DEL
RAM DE PINTURA A LES ESCOLES LA PLANA I CAL.LÍPOLIS DE LA PINEDA.
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Vist la necessitat de realitzar obres del ram de pintura a l’Escola La Plana i l’ Escola
Cal·lipolis de La Pineda, a realitzar durant l’estiu del 2014.
Vist el pressupost presentat pel Sr. R. F. L., pels treballs esmentats per import de 2.475,00
€ sense IVA i 519,75 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.994,75 € (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 2014.13.32100.21200 AD-15438 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 al Sr. R. F. L., el contracte menor d’obres de ram de pintura a l’Escola
La Plana i l’Escola Cal·lipolis de La Pineda, presentant un pressupost per import de 2.475,00
€ sense IVA i 519,75 € en concepte d’IVA, que fan un total de 2.994,75 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 2.994,75€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.32100.21200 AD-15438 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. R. F. L., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DEL RAM DE PINTURA A LES ESCOLES SANT BERNAT I MESTRAL DE VILASECA.
Vist la necessitat de realitzar obres del ram de pintura a l’Escola Sant Bernat i l’ Escola
Mestral de Vila-seca, a realitzar durant l’estiu del 2014.
Vist el pressupost presentat pel Sr. J. M. C., pels treballs esmentats per import de 2.836,92
€ sense IVA i 595,75 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.432,67 € (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 2014.13.32100.21200 AD-15446 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
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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 al Sr. J. M. C., el contracte menor d’obres de ram de pintura a l’Escola
Sant Bernat i l’Escola Mestral de Vila-seca, presentant un pressupost per import de 2.836,92
€ sense IVA i 595,75 € en concepte d’IVA, que fan un total de 3.432,67 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 3.432,67€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.32100.21200 AD-15446 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. J. M. C., al departament d’urbanisme i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

3.7 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ESCOMESA AL P. PAU CASALS CANTONADA C.
MONESTIR DE POBLET DE LA PINEDA
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU de llicència municipal
per a l’escomesa al P. Pau Casals cantonada c. Monestir de Poblet de La Pineda, així
com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU la llicència municipal
d’obres núm. 352/14 amb núm. ref. 487.104 per a l’escomesa al P. Pau Casals cantonada
c. Monestir de Poblet de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament,
per tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris
i s’informarà de la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de la calçada.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- S’haurà de fonar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
5a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
6a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
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7a.- Les obres no es podran iniciar fins al 15 d’octubre vinent. El termini d’execució serà
de dos mesos.
8a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

B) SOL·LICITUD DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
D’ARRANJAMENT DELS BANYS A L’ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal d’arranjament dels banys a
l’Escola Sant Bernat Calvó 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 Departament d’Ensenyament, la llicència municipal d’obres núm.
371/14 per l’arranjament dels banys a l’Escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini d’un mes i acabades en el termini
de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
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5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

3.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI BAHIA III BLOC II
DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE
LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. ISAAC ALBÉNIZ, 22 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 Bahia III Bloc II, el retorn de
la fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Isaac
Albéniz, 22 de La Pineda, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

3.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

- ACTA DE RECEPCIÓ DE LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES VORERES,
TRAM DEL CARRER D’ENRIC MORERA ENTRE ELS CARRERS DE PEP VENTURA I
EMILI VENDRELL.
Vista l’acta de recepció 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.- Aprovar l’acta de recepció de la millora de l’accessibilitat de les voreres, tram
del c. Enric Morera entre els carrers Pep Ventura i Emili Vendrell de La Pineda,
realitzades per l’empresa Construccions Ferre SL.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.
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3.10 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIO DICTAT A SUBMINISTROS QUERALT SA PER
ORDENAR LA NETEJA DE LA PARCEL·LA F-80 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la
parcel·la F-80 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, i atesa la proposta formulada per
la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució incoat a Subministros Queralt SA per
ordenar la neteja de la parcel·la F-80 del Polígon Industrial l’Alba de Vila-seca, per haver
procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
MARE INTERNUM II DE LA PINEDA, PER ORDENAR L’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI.
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a l’arranjament de la
façana de l’edifici situat al c. Prat de Pons de La Pineda, i atesa la proposta formulada per
la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució incoat a la Comunitat de Propietaris de
l’Edifici Mare Internum II, per ordenar l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Prat
de Pons de La Pineda, per haver procedit al seu arranjament.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA TARJETA D’ARMES DE
CATEGORIA QUARTA.
El 29 d’abril de 2014, el Sr. J. S. A. va presentar sol·licitud per a la concessió de targeta
d’armes de categoria 4a.
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Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. Jordi Seritjol Arbolí la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.2
següent:
Categoria 4.2
Aire comprimit- Carrabina:
Marca Gamo
Model Shadow
Calibre: 4,5 mm.
Sèrie núm. 04-1C-405235
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
5.2 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE TARJETA D’ARMES DE
CATEGORIA QUARTA.

A) El 27 de març de 2014, el Sr. D. C. R. va presentar sol·licitud per a la concessió de
targeta d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe desfavorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
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emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar al Sr. D. C. R. la targeta d’armes de categoria 4a, mentre es
mantinguin les condicions d’improcedència de concessió.
SEGON. Comunicar-ho a l’interessat i a la Intervenció d’Armes i Explosius de la
Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
B) El 31 de març de 2014, el Sr. C. E. A. Espinosa va presentar sol·licitud per a la
concessió de targeta d’armes de categoria 4a.
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe desfavorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, i vist el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar al Sr. C. E. A. Espinosa la targeta d’armes de categoria 4a, mentre es
mantinguin les condicions d’improcedència de concessió.
SEGON. Comunicar-ho a l’interessat i a la Intervenció d’Armes i Explosius de la
Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LES PLATGES
DEL MUNICIPI, RESTA TEMPORADA 2014 I TEMPORADA 2015.
L’art. 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i el seu desenvolupament
reglamentari, estableixen com a competència municipal vigilar i vetllar per les normes i
instruccions dictades per l’Administració de l’Estat sobre salvament i seguretat en les
platges dels municipis.
De la mateixa manera, l’Ordre de 31 de juliol de 1972 per la que es dicten les normes i
instruccions per a la seguretat humana en els llocs de bany, tipifica les funcions del servei
de vigilància, així com els dispositius del servei d’auxili i salvament, com de competència
dels ajuntaments.
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Com a conseqüència de les competències esmentades, l’Ajuntament de Vila-seca ha de
prestar el servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges del municipi com
elements de seguretat per als banyistes i usuaris de les platges.
Ateses les característiques i quantia del servei a contractar (no subjecte a regulació
armonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és el procediment
obert, en règim de tramitació per urgència.
Vistos el Ple de Clàusules Jurídiques Econòmiques i Administratives, el Plec Tècnic
redactats per a aquesta adjudicació, i els informes justificatiu sobre la procedència i jurídic
emesos al respecte.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Sanitat i
Salut Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l’adjudicació del servei de prevenció
d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi durant el període:
Resta temporada estiu 2014 (del 18-8-14 fins el 30-9-14) i Temporada estiu 2015 (de l’1-615 fins el 30-9-15), per procediment obert, en règim de tramitació urgent.
SEGON. Aprovar la quantia de 161.249,13 €. Iva inclòs, en concepte de despesa màxima
que pot representar la contractació d’aquest servei durant tot el període de vigència
previst; d'acord amb el que estableix l'art. 174 del Text Refós de la LRHL aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. D’acord amb el següent desglossament:
-

Resta temporada estiu 2014: 41.249,13 €

-

Temporada estiu 2015: 120.000,00 €

Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els
pressupostos dels propers exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses
corresponents.
TERCER. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació d’aquest servei, en règim de tramitació per urgència..
QUART. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la publicació
de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de participació en
el BOPT i en Perfil de contractant en el termini de 15 dies naturals des de l’anunci de
licitació en el Perfil del Contractant.
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CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.

5.4 INFORME D’ACTIVITATS CLASSIFICADES.

- SOL·LICITUD EFECTUADA PER AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA DEL
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, AMB NIF. Q0801031F, EN QUÈ DEMANA LA RECIFICACIÓ D’UN ERROR
MATERIAL DE LA TAULA DE MATÈRIES PRIMERES DE L’APARTAT 2.3 DEL
PRONUNCIONAMENT DE L’OGAU D’ACORD AMB LA CAPACITAT ANUAL
AUTORITZADA.
L’AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, amb NIF. Q0801031F, va sol·licitar la renovació de la llicència
ambiental de la planta de compostatge de Vila-seca.
En data 5/02/2014, la Junta de Govern Local, va concedir la renovació de la llicència
ambiental de la planta de compostatge de Vila-seca.
En data 6/02/2014, l’AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, va presentar al.legacions per tal
que es rectifiqués l’error materials de la taula de matèries primeres de l’apartat 2.3 del
pronuncionament de l’OGAU d’acord amb la capacitat anual autoritzada. La qual ha de
quedar de la seguent manera:
o

Nom
Fang
Fusta
Gasoil

A l’apartat “2.3 Matèries primeres”, la taula que s’inclou ha de quedar de la
següent manera:

Matèria primera
Quantitat anual
consumida
23.000 tones
2.800 m3
8.000 litres

Emmagatzematge
Tipus
Dipòsit soterrat
Magatzem obert
Dipòsit

Capacitat
150 tones
15.000 m3
1.000 litres

Quantitat
emmagatzemada
130 tones
3.000 m3
1.000 litres

Vist l’informe de l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) del Consell Comarcal del
Tarragonès, el qual pren nota d’aquesta rectificació i considera que la mateixa pot
continuar sense cap més tràmit.
Vistos els fonaments de dret, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Activitats
Industrials i Comercials, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Rectificar l’error material de l’acord de la Junta de Govern de data
5/02/2014, de renovació de la llicència ambiental de la planta de compostatge de Vilaseca formulada per L’AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, amb NIF. Q0801031F, ,
d’acord amb l’informe favorable de l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) del
Consell Comarcal del Tarragonès.
SEGON.o

Nom
Fang
Fusta
Gasoil

Incorporar a l’Exp. TL20010050 el pronunciament següent:
A l’apartat “2.3 Matèries primeres”, la taula que s’inclou ha de quedar de la
següent manera:

Matèria primera
Quantitat anual
consumida
23.000 tones
2.800 m3
8.000 litres

Emmagatzematge
Tipus
Dipòsit soterrat
Magatzem obert
Dipòsit

Capacitat
150 tones
15.000 m3
1.000 litres

Quantitat
emmagatzemada
130 tones
3.000 m3
1.000 litres

TERCER.Es recorda que l’activitat ha de sotmetre’s als controls periòdics
reglamentàriament establers.
6è.ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA
REALITZACIÓ DEL CURS DE TALL I CONFECCIÓ AL NUCLI URBÀ DE LA PLANA,
ANY 2014.
Vista la instància presentada per l’Associació de Veïns de la Plana en què demana poder
continuar amb l’activitat de tall i confecció al barri, ja que té una bona acollida entre el
col·lectiu de dones del barri,
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, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir una subvenció de 4.248 € a l’Associació de Veïns la Plana per
atendre les despeses de la professora que impartirà les classes de tall i confecció durant
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l’any 2014, a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 AD 15294 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots els
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text “amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Vila-seca”.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2014, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa

•

Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
Així mateix, abans dels pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5.

El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.

6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
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7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
QUART. El termini per justificar la subvenció finalitzarà el dia 30 de novembre de 2014.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
CINQUÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i
amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. S’entregaran
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria
de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat,
així com també de la difusió i publicitat efectuades.
SISÈ. Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’UN AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL.

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de març de 2014 en què es va aprovar
la concessió d’ajuts d’urgència social per atendre les despeses derivades del tractament
d’ortodòncia a la Sra. F. M. C., i vistos els justificants aportats, i vist el dictamen emès per la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per despeses
derivades del tractament d’ortodòncia, a F. M. C., amb DNI 75039420B, per import de
294,00 €, a càrrec de la partida 2014 14 23000 48000 END 15293 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut,
a RUIZ CASTILLO DENTAL SL, amb NIF B55605604, de Vila-seca.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUDS D’AJUTS DE MENJADOR, CURS
ESCOLAR 2013/2014 A DIFERENTS ESCOLES DEL MUNICIPI.
Vist les sol·licituds presentades per la concessió de l’ajut de menjador escolar 2013/14, i
vist l’informe que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles,
I vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i de conformitat amb allò que disposen les bases
reguladores dels ajuts, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
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Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir les sol·licituds d’ajuts de menjador curs escolar 2013/14, d’acord amb
el que s’indica a continuació:

A) AMPA ESCOLA ANTONI TORROJA I MIRET
AJUT SENCER (3,10 € alumne/dia)
EFECTES DEL 05/05/2014
*S. K.i
*N. K.
Beneficiaris: 2 x 3,10 x 36 Total Subvenció = 223,20 €
TOTAL SUBVENCIO: 223,20 €
*L’efectivitat d’aquest ajut queda condicionada al fet d’estar al corrent de pagament
dels tributs municipals.

SEGON. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador pels imports que s’indiquen,
càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 AC 11622 del vigent pressupost municipal.
ESCOLA
AMPA Escola Antoni Torroja i Miret

IMPORT

a

RC

223,20 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a la direcció dels
centres escolars afectats .
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.
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El Sr. President aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,

Adolf Barceló Barceló

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.07.14 09:21:00 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde,

Josep Poblet i Tous
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