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

DATA:
LLOC:
HORARI:

9 de juliol de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 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
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
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 2 DE JULIOL DE 2012.

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

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Tarragona relativa al recurs ordinari 371/2011, Els regidors membres
en reten assabentats.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2012033.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 4 de juliol de
2012, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2012033, per import de 76.641,62
euros.
4t.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES DE REPARACIÓ D’UN
TRAM DE VIAL INTERIOR DEL PASSEIG PAU CASALS.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 7 de maig de 2012, es va
aprovar inicial l’expedient per ala contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada per les obres de reparació d’un tram de vial interior del Ps. Pau Casals.
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 i 154 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 el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta contractació.
Vist que per part de l’empresa AGROVIAL, ha presentant 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 vista la proposta formulada
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local
acord, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa AGROVIAL, el contracte de les obres compreses a la
Memòria valorada per les obres de reparació d’un tram de vial interior del Ps. Pau casals,
d’acord amb la proposta presentada pel preu de 99.410,16 € pressupost net, i 17.893,83
€ en concepte d’IVA que fan un total de 117.303,99 € ( IVA inclòs), mitjançant
procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida 2012.13.15100.61900 (ARC7736) del pressupost municipal.
SEGON. Condicionar l’adjudicació de les obres compreses a la Memòria valorada per la
reparació d’un tram del vial interior del Ps. Pau Casals per tal que s’iniciïn el dia 1
d’octubre de 2012.
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TERCER. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
QUART. Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.2 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES D’OBRES.

- SOL·LICITUD DE REPSOL PETROLEO SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER ALA
REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI SITUAT A L’ARRENCADA DEL PANTALÀ
PER A L’UBICACIÓ DE LA SALA DE RACKS I COMANDAMENT DEL COMPLEX.
Vista la sol·licitud de Repsol Petroleo SA de llicència municipal per a la rehabilitació
integral de l’edifici situat a l’arrencada del pantalà per l’ubicació de la sala de racks i
comandament al complex, 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 a Repsol Petroleo SA la llicència municipal núm. 401/12 per a la
rehabilitació integral de l’edifici situat a l’arrencada del pantalà per l’ubicació de la sala de
racks i comandament al complex, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en el
termini de trenta-sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189.4 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 d’aportar abans de l’inici de les obres l’autorització del Departament de
Costes ja que l’edificació es troba dintre de la franja de protecció de 100 metres de la Llei
de Costes.
3a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
4a.- 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.
5a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
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6a.- 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.
7a.- 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.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 543634 de data 18.06.12 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:

25.496,80 €
6.374,20 €
31.871,00 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 6.374,20 € 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.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

- SOL·LICITUD DE MARINO LÓPEZ XXI SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER L’ENJARDINAMENT DE LA ZONA VERDA AL PP.VI-1.
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:
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PRIMER. Concedir a Marino López XXI SL, el retorn de la fiança dipositada per
l’enjardinament de la zona verda del PP.VI-1 de Vila-seca, per un import de 10.120,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
Vista la sol·licitud de Repsol Petròleo SA de lli

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

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris als
quals no se’ls ha pogut localitzar, per a requerir la retirada dels vehicles per aquesta
Administració.
Atès que s’ha publicat la notificació als titulars d’aquests vehicles mitjançant la publicació
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província (BOP
núm. 94, del 23/04/2012).
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats a la via
pública:
MARCA I MODEL
SEAT MARBELLA
FIAT UNO
RENAULT EXPRESS

MATRÍCULA O BASTIDOR
T-3900-AL
F. G. R. S.
B-8425-KP
M. R. E.
V-2822-ES
M. L.

TITULAR

SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal.
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5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER DAVANT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE TARRAGONA.

EL

JUTJAT

Atès el procediment abreujat núm. 220/2012, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 1 de Tarragona, interposat per la Sra. L. A. A., i atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 220/2012, 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 dels Serveis Jurídics, Sr. A. V. i C., de conformitat amb
el previst en l’article 551 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA DE
LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA, ANY 2012.
Des de l’any 2009, la Unió Europea convoca la celebració d ela Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura.
Per a promoure la celebració d’aquesta Setmana a Catalunya, el Govern de la Generalitat
impulsa el treball d’una comissió institucional en la que es troben representades totes les
institucions i entitats interessades en la mobilitat sostenible, segura i saludable.
Aquesta Comissió ha acordat celebrar a Catalunya la setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura entre els dies 22 i 29 de setembre, amb l’objectiu que Catalunya segueixi essent
un referent a escala europea en la promoció d ela mobilitat sostenible i segura,
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del Regidora de Governació i Serveis
generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’0Ajuntament de Vila-seca l a celebració de la setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura, any 2012.
SEGON. Comunicar el present acord a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de
Tarragona (ATM) per al seu coneixement i als efectes oportuns.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA A
L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de subvenció ordinària presentada per l’entitat de Voluntaris per Vilaseca per al seu funcionament i per activitats diverses que es portaran a terme durant l’any
2012.
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. Concedir una subvenció de 600 € pel funcionament ordinari i per a activitats
culturals i de lleure que portarà a terme l’entitat durant l’any 2012.

Voluntaris per Vila-seca

600 €

SEGON. Aquesta subvenció s’imputarà a càrrec d ela partida 2012.14.23000.48000 del
vigent pressupost municipal RC 14013.
TERCER. Les despeses que comportin les diferents activitats aniran totalment a càrrec
de les entitats sense que les persones que les portin a terme tinguin cap dependència
amb l’Ajuntament per cap concepte.
QUART. Les subvencions pel funcionament normal de l’entitat han d’estar justificades el
dia 15 de desembre de 2012. Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la
subvenció es donarà de baixa i caducarà el dret del beneficiari a percebre-la.
CINQUÈ. S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca en tots el
cartells i circulars de difusió de les activitats, amb el següent text: “Amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vila-seca.
SISÈ. Els justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb les
dades del proveïdor: NOM, COGNOMS, 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 de Igualtat, així com
també la difusió i publicitat efectuades.
SETÈ. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.
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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
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Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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