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

DATA:
LLOC:
HORARI:

18 de juny 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 de fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 11 DE JUNY DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 11 de juny 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2009.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. L. R. S., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries corresponent a l’habitatge situat al c. de Sant Antoni, 14, per no reunir
condicions d’habitabilitat.
Atès l’informe del Servei d’Inspecció, en què s’indica que l’habitatge no reuneix les
condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d´Hisenda
i Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa d’escombraries de l’exercici de 2009, de l’habitatge
situat al c. de Sant Antoni, 14, propietat del Sr. J. L. R. S. per no reunir condicions
d’habitabilitat.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE RECTIFICACIÓ LIQUIDACIO DE
LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA PLATAFORMA ELEVADORA.

Vista la sol·licitud presentada pel representant de la Comunitat de propietaris c. Tenor
Josep Forasté, núm. 4, on s’indica que existeix una errada del pressupost per fer la
liquidació de la llicència d’obres per a la instal·lació d’un elevador a l’edifici de la
comunitat, ja que a part del cost de l’obra civil s’hi va incloure el cost de l’elevador.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, on s’indica que la liquidació aplicada s’haurà de
modificar descomptant el cost de la plataforma elevadora que és de 6.500 €, per la qual
cosa aquesta Unitat de Rendes ha recalculat la liquidació inicial i resulta una liquidació per
import de 73,50 €, per la qual cosa s’haurà de retornar la quantitat de 231,75 € a la
Comunitat de propietaris esmentada, per la qual cosa, 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.- Rectificar la liquidació núm. 511237 aplicant un pressupost total de 3.675 € per a
les obres d’instal·lació d’un elevador a l’edifici situat al c. Tenor Josep Forasté, núm. 4,
resultant un import de 73,50 €
SEGON.- Retornar a la CTAT PROP C. TENOR JOSEP FORASTE, 4 la quantitat de 231,75
€ ingressades de més, un cop aplicat el pressupost real de l’obra.
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C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DESESTIMACIÓ RECURS DE
REPOSICIO PRESENTAT PER “VODAFONE ESPAÑA, SA”.

Vist el Recurs de Reposició presentat per “VODAFONE ESPAÑA,S.A.”, contra 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’abril dels corrents, VODAFONE ESPAÑA,S.A., presentà davant aquest
Ajuntament, recurs de reposició contra 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. Aquest recurs es base en els següents fonaments:
Manca de previsió en relació a aquesta taxa, en el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Davant aquestes al·legacions se sotmet a la consideració de la legalitat 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
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.
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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 la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre (RCL 1988, 2607 y RCL 1989, 1851), reguladora de las Haciendas
Locales, por la Ley 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
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
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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 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.
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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 el art.
24 de la LHL, está constituido, no tanto por la utilización privativa del dominio
público como por el aprovechamiento especial del mismo, aprovechamiento que,
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.
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SEGON.- 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.
TERCER.- 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”.
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 VODAFONE
ESPAÑA,S.A. contra 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.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE DESESTIMACIÓ RECURS DE
REPOSICIO PRESENTAT PER “TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU”.
Vist el Recurs de Reposició presentat per “TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU”,
contra la taxa d’aprofitament del domini públic per serveis de telefonia mòbil prevista en
l’Ordenança fiscal número 27, de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist l’informe emès pel cap dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament, i que és del següent
tenor literal:
“ANTECEDENTS
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I.- Amb data 10 de maig dels corrents, TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU., presentà
davant aquest Ajuntament, recurs de reposició contra 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. Aquest recurs es base en els següents fonaments:
Manca de previsió en relació a aquesta taxa, en el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Davant aquestes al·legacions se sotmet a la consideració de la legalitat 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
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:
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“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 la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre (RCL 1988, 2607 y RCL 1989, 1851), reguladora de las Haciendas
Locales, por la Ley 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
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
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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 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).
(…///…)
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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 el art.
24 de la LHL, está constituido, no tanto por la utilización privativa del dominio
público como por el aprovechamiento especial del mismo, aprovechamiento que,
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 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.
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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”.

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 DE
MOVILES ESPAÑA, 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 DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2012027, 2012028 I 2012029.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 6, 7 I 13
de juny de 2012, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2012027,
2012028 i 2012029 per un import de 1.016,64, 56.506,24 i 118.670,49 euros,
respectivament.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA RELATIVA AL CÀNON DE 2012 DE
LA CONCESSIÓ D’APARCAMENTS AL MUNICIPI.
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Vista l’escrit presentat per EYSA, concessionària dels aparcaments de zona blava i pàrquing
soterrat del municipi, i la documentació complementària, pel qual se sol·licita el rebaix del
cànon 2012 per motiu de pèrdues de recaptació per places d’aparcament que han estat
anul·lades temporalment per obres, exposicions, etc. (zones blaves), durant l’exercici de
2011.
Vist l’informe emès al respecte per la Intervenció municipal de fons, i la Policia local, on es
considera que les places afectades per obres o per altres motius, ho han estat durant una
llarga durada i per causes alienes al concessionari, d’acord amb els informes emesos al
respecte, i no per motius aïllats o puntuals com es podria desprendre del plec de condicions
de la concessió, i que, d’altra banda, s’ha de mantenir l’equilibri econòmic de la mateixa, es
considera oportú atendre la petició interessada.
I vist l’informe emès per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el rebaix del cànon de 2012 en 20.664,54 € (import que representaria la
disminució en la recaptació en zones blaves, durant 2011, quedant xifrat per 2012 en
83.332,87 €
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats i a la Intervenció municipal de Fons.

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

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA
L’ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL.

PER

A

Vista la memòria valorada per a l’arranjament de diversos camins al terme municipal,
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, que comprèn els següents trams:
-Tram del camí lateral de l’Estadi fins al camí de Mas d’en Gil
-Tram del camí Fondo, entre el camí del Mas de la Cuca i el pont del Corredor del
Mediterrani
-Tram del camí del Mas de Sabaté, des del límit de terme fins al pont del Corredor del
Mediterrani
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:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a l’arranjament de diversos camins al terme
municipal, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de
59.357,43 € (IVA inclòs).
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4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC
PER AL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS MUNICIPALS PROCEDENTS
DE LES DEIXALLERIES DE CATALUNYA.
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), d’acord amb les competències que li atorga el
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora dels residus, és l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya
d’assegurar el control de la producció i la gestió dels residus generats en l’àmbit de
Catalunya.
Els residus especials municipals, bàsicament recollits a la deixalleria, són una tipologia de
residus de molt diferent índole, com ara pintures, dissolvents, reactius de laboratori,
vernissos, olis, àcids, etc, així com els recipients que els contenen. Aquests residus
s’emmagatzemen en caixes, classificats per famílies, dins d’un magatzem tancat a
l’interior de la deixalleria.
La gestió dels residus especials procedents de la deixalleria és dificultosa pel fet que
aquests residus són de diferents tipologies i la quantitat a gestionar de cadascun d’ells és
petita. Per això, és necessària la implantació d’un servei de recollida i reagrupació amb
caràcter previ a la seva tramesa a les instal·lacions encarregades del tractament final.
Fins el 31 de maig de 2012 el servei de recollida, transport i gestió de residus especials
es realitzava a través d’una única empresa, assumint els costos derivats de la recollida i
transport els Ens Locals i els corresponents al seu tractament l’ARC. Des del dia 1 de
juny de 2012 el model de gestió d’aquests residus ha estat modificat per l’Agència de
Residus de Catalunya. El canvi fonamental és que l’Ens responsable de la deixalleria
haurà de contractar directament el servei de gestió dels seus residus especials.
Amb la finalitat de facilitar als Ens Locals aquesta contractació, l’Agència de Residus de
Catalunya ha celebrat un Acord Marc amb les empreses que podran realitzar aquest
servei on s’han fixat les bases per a la prestació del servei de gestió dels residus
especials municipals. Així, els Ens Locals que són titulars de deixalleries es poden adherir
a l’Acord Marc i seleccionar a una de les 8 empreses a les què se’ls ha adjudicat el
servei, en base a uns preus màxims de transport i tractament final. Això permetrà triar
aquella empresa que ofereixi un servei més òptim i millorar així, la gestió d’aquesta
tipologia de residus.
Un cop efectuada l’adhesió a l’Acord Marc, el cost de la gestió dels residus serà assumit
per l’Agència de Residus de Catalunya mitjançant la devolució anual del retorn del cànon
(700 €/t residu especial) una vegada l’Ens local l’hagi assumit inicialment amb una de les
empreses homologades. El cost de la recollida i transport seguirà sent com fins ara, és a
dir, assumit per l’Ens Local.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca a l’Acord Marc, fruit del conveni de
col·laboració signat, el 29 juliol de 2011, entre l’Agència de Residus de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya,
amb l’objecte de definir unes bases per a la prestació del servei de gestió dels residus
especials municipals que es recullen a les deixalleries de Catalunya.
SEGON. Acceptar les condicions que l’esmentat Acord estableix respecte als Ens Locals.
TERCER. Notificar aquest Acord així com la documentació generada a través de
l’aplicatiu informàtic SDR a l’Agència de Residus de Catalunya.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT PER CONTRACTAR LES
OBRES COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER A L’ARRANJAMENT DE
CAMINS MUNICIPALS.
Es preveu que la Junta de Govern Local en sessió de 18 de juny de 2012 aprovi la
Memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals per l’arranjament de camins
municipals. El pressupost és de 50.302,91 € pressupost net i 9.054,52 € en concepte
d’IVA que fan un total de 59.357,43 € (IVA inclòs).
Mitjançant proposta d’aquesta regidora delegada de data 8 de juny de 2012 es va iniciar
la tramitació d’un expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals de les obres compreses a la
Memòria valorada per l’arranjament de camins municipals.
El cap dels Serveis Territorials i de Planificació ha emès informe favorable respecte la
tramitació del corresponent l’expedient de contractació en data 11 de juny de 2012,
d’acord amb allò que disposa l’article 109, següents i concordants 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.
La Intervenció de Fons ha emès, informe favorable en relació a la previsió d’existència de
consignació pressupostària per executar les obres a càrrec de l’aplicació
2012.13.45400.61900 (ARC-13416) del pressupost municipal.
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.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de les obres compreses a
la Memòria valorada per l’arranjament de camins municipals, redactada pels Serveis
Tècnics Municipals .
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SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 50.302,91
€ pressupost net i 9.054,52 € en concepte d’IVA que fan un total de 59.357,43 € (IVA
inclòs) i disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació
de l’esmentat contracte.
TERCER.- Disposar que es trametin invitacions a, com a mínim, tres empreses
capacitades per a la prestació de l’objecte del contracte, de conformitat amb allò que
disposa l’article 178 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.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ D’UN
TRAM DEL VIAL INTERIOR DEL PASSEIG PAU CASALS.
Vist que la Junta de Govern local en data 7 de maig de 2012, va aprovar iniciar l’expedient
per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per la reparació d’un
tram del 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
135, 137 i 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i el plec
de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 10 de maig de 2012, indicant
que la proposta més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la
presentada per l’empresa AGROVIAL, SA. 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
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.- Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
que correspon a l’empresa AGROVIAL, SA, essent l’import de la mateixa el de 99.410,16 €
pressupost net, i 17.893,83 € en concepte d’IVA, que fan un total de 117.303,99 € (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 imp ort de 4.970,50 € d’acord amb l’article 86 de la Llei 30/2007 de 30
d’octubre.
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.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ DE PALMERES ALS PARCS I JARDINS DE LA
PINEDA.
Vista la necessitat de reposar cinc palmeres mortes que no han superat les condicions
extremes i adverses del frontal marítim s’ha sol·licitat el pressupost a l’empresa
concessionària municipal de manteniment i conservació de parcs i jardins de La Pineda.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Urbaser SA, per import de 5.269,75 € per
l’adquisició de cinc palmeres sense IVA i 421,58 € en concepte d’IVA, i la plantació de les
mateixes per import de 1.524,75 € sense IVA i 274,46 en concepte d’IVA que fan un total de
7.490,54 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels
serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència
de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2012.13.17100.21000 RC-13392 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 Urbaser SA, el contracte menor de subministrament i
plantació de cinc palmeres al frontal marítim de La Pineda, presentant un pressupost per
import de 5.269,75 € per l’adquisició de cinc palmeres sense IVA i 421,58 € en concepte
d’IVA, i la plantació de les mateixes per import de 1.524,75 € sense IVA i 274,46 en
concepte d’IVA que fan un total de 7.490,54 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.490,54 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida ..
2012.13.17100.21000 RC-13392 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Urbaser SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER AL
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESIDUS MUNICIPALS.
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Tenint en compte els actes vandàlics d’aquests darrers mesos 10 contenidors han estat
cremats. D’aquests 5 s’han pogut reparar i la resta ( 5 unitats) han estat substituïts per uns
de nous.
Atès l’informe emès pel tècnic de l’Àrea de Serveis Públics, on s’indica que l’empresa
concessionària municipal disposa de contenidors nous per tal de poder fer front aquests
tipus de substitucions. Aquesta quantitat es situa en un total del 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 dues bateries, i per tant només queda una bateria en estoc.
Per tot això, amb l’objectiu de poder disposar de contenidors suficients per a cobrir la
demanda i possibles eventualitats la resta de l’any, es proposa l’adquisició dels 5
contenidors que han resultat malmesos en els actes incívics de l’any 2012, 3 contenidors
“EASY” de 3.000 l. per envasos, 1 unitat de 3.000 l. pel cartró i 1unitat de 3.000 l. per la
fracció resta.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Urbaser SA, per import de 8.635,40 € sense IVA i
1.554,37 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.189,77 € (IVA inclòs), considerant-se
correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de
l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a
càrrec de la partida 2012.13.16200.22700 RC-13424 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’Ubanisme, 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 de 5
contenidors tipus “EASY” de 3.000 l. de capacitat, presentant un pressupost per import de
8.635,40 € sense IVA i 1.554,37 € en concepte d’IVA, que fan un total de 10.189,77 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 10.189,77 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.16200.22700 RC-13424 del pressupost municipal

..

TERCER.- Notificar el present acord a Urbaser SA, als Serveis Tècnics Municipals i al
d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.7 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
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- SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL C. FRANCESC MACIÀ, 3
DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI
SITUAT A L’AVDA. FRANCESC MACIÀ, NÚM. 3.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris del c. Francesc Macià, núm. 3 de
llicència municipal per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat a l’avda. Francesc
Macià, 3 de Vila-seca, 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 la Comunitat de Propietaris del c. Francesc Macià, núm. 3 la
llicència municipal núm. 426/12 per a l’arranjament de la façana de l’edifici situat a l’avda.
Francesc Macià, núm. 3 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 181.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 181 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
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7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 543519 de data 28.05.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Inst. i obres

37,00 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

37,00 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DEL
CONTRACTE
MENOR
PER
AL
SUBMINISTRAMENT D’ARMAMENT REGLAMENTARI PER A LA POLICIA LOCAL.
Atesa la conveniència de contractar amb l’empresa proveïdora d’armament i cartutxeria el
subministrament d’armes reglamentàries per als nous agents professionals de la nostra
policia local a partir d’acabar el curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Vista la proposta formulada al respecte pel Coordinador de Seguretat Ciutadana d’aquest
Ajuntament.
Atès que l’art. 9 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, defineix els contractes de serveis com
aquells que tenen per objecte l’adquisició o l’arrendament de productes o béns mobles.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament pot
conceptuar-se, ser tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111 i 138 2 i disposició addicional
segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
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Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu
art. 111, o sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació
de la factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de
12 d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar el subministrament de 3 pistoles walther P-99 en concepte d’armament
reglamentari per als agents professionals del cos de la Policia Local que s’incorporin a partir
d’acabar el curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
SEGON.- Adjudicar l’esmentat subministrament mitjançant el procediment del contracte
menor a l’empresa FESAPLAT, SL.. (NIF B-43.374.156) pel preu de 2.109,84 € (l’Iva
inclòs).
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament, amb càrrec
a la partida i crèdit consignat i retingut de la partida 2012.15.13200.62500 (RC 13420) del
vigent pressupost municipal.
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la Policia Local i a la
Intervenció de Fons Municipal.

5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR ELS SERVEIS DE CONTROL
AMBIENTAL DE LA PISCINA DE LA PLANA I LA LLAR D’INFANTS “LES
VIMETERES”.
Atès que la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, estableix els sistemes de control sobre l'impacte ambiental i la seguretat per a
les activitats que s'hi regulen.
Atès que les activitats sotmeses a autorització, llicència ambiental o autorització
substantiva estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la posada en
funcionament.
Atès que el control inicial té com a objecte verificar: 1/ L'adequació de l'activitat i de les
instal·lacions al projecte autoritzat, i 2/ La conformitat del compliment de les condicions de
l'autorització o la llicència ambientals, mitjançant l'acta de control d'una entitat
col·laboradora de l'Administració ambiental.
Atès que amb la finalitat d’efectuar controls ambientals en les activitats municipals:
Piscina de la Plana i Llar d’Infants les Vimeteres, s’ha contactat amb l’entitat ambiental de
control acreditada pel Departament de Medi Ambiental TÜV Reinland Ibérica Inspection,
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Certification & Testing, SA., la qual ofereix la complerta prestació tècnica requerida pel
preu final 1.870,00 €, l’Iva exclòs.
Atès que l’art. 10 del RDL 3/2011 de 14 de novembre, defineix els contractes de serveis com
aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una
activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra o subministrament, entre
els quals hi tenen cabuda els contractes d’assistència tècnica per a la realització d’estudis i
l’elaboració d’informes de caràcter tècnic a mida per a les administracions públiques.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot conceptuar-se, ser
tramitat i adjudicar-se pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10,16, 78, 138.2, 156.2 i disposició addicional segona
del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 111, o
sigui de l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la
factura corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre, en relació amb les dades i requisits establerts en el RD. 2402/1985, de 18 de
desembre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Governació i Serveis Generals, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei consistent en la
realització d’actuacions de control ambiental inicial en les activitats municipals: Piscina de
la Plana i Llar d’Infants les Vimeteres, amb càrrec a la partida i crèdit consignat i retingut
de la partida2012.15.92000.22706(RC 13419) del vigent pressupost municipal.
SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, mitjançant el procediment del contracte
menor, a l’entitat ambiental TÜV Reinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, SA.
(CIF A-59555466), pel preu total de 2.206,60 € (l’Iva inclòs), segons els següent
desglossament: Piscina de la Plana: 1.156,40 € (l’Iva inclòs) i, Llar d’Infants Les Vimeteres:
1.050,20 € (l’Iva inclòs).
TERCER. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS DIFERENTS
VEHICLES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA.
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A) 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
MATRÍCULA O BASTIDOR
PEUGEOT PART CBPRO 0004-CZY
R. O.
MITSUBISHI MONTERO
5891-CJM
G. A. M.
DERBI S-FIVE
C-6534-BRC
F. G. C.
PEUGEOT ELYSTAR
C-6820-BNF
T. A. G.
KYMKO DJ REFINED
C-9614-BND
T. A. G.

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.
B) 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. 74, del 28/03/2012).
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.
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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
OPEL CORSA
HYOUNG SUPER CAB
SEAT IBIZA

MATRÍCULA O BASTIDOR
T-1230-AM
M. R.C.
C-7024-BGP
M. L. A.F.
B-3687-KL
G. M. J.

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.
C) 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. 63, del 15/03/2012).
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
FORD TRANSIT
CITROEN BERLINGO
RENAULT CLIO

MATRÍCULA O BASTIDOR
9168-FCR
L. P. L.
B-6731-ST
M. L.
T-3099-AN
A. C. B. V.

TITULAR
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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.
5.4 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER CHIVITE 1947, SL AMB B43498492, D’INICI DE
L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE MAGATZEM D'ARTICLES DE PELL
A L’ADREÇA PARC TECNOLOGIC I SERVEIS ALBA PARCA-001 NAU 7 DE VILASECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat i vist els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per CHIVITE 1947, SL B43498492, d’inici de l’activitat l'obertura
d'una activitat de magatzem d'articles de pell a l’adreça Parc Tecnologic i Serveis Alba
Parca-001 nau 7 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 2.386,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 448118), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER J. MORELL, S.A. AMB NIF. A-43249838, D’INICI
DE L’ACTIVITAT L'OBERTURA D'UN MAGATZEM D'OBRES PÚBLIQUES A L’ADREÇA
PARC TECNOLÒGIC I SERVEIS ALBA NAU 2A-1 I 2A-2 VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat i vist els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per J. MORELL, S.A. NIF. A-43249838, d’inici de l’activitat l'obertura
d'un magatzem d'obres públiques a l’adreça Parc Tecnològic i Serveis Alba nau 2A-1 i
2A-2 Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 4.556,25,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 515909), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

C) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER DEX IBÉRICA, SA AMB NIF. A43053297, D’INICI
DE L’ACTIVITAT CANVI NO SUBSTANCIAL I CONTROL PERIÒDIC D'UNA ACTIVITAT
INDUSTRIAL DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES PER A L'ALIMNETACIÓ D'ANIMALS
DE GRANJA A L’ADREÇA POL. IND. ESTACIÓ NAU 24 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat i vist els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per DEX IBÉRICA, SA NIF. A43053297, d’inici de l’activitat canvi no
substancial i control periòdic d'una activitat industrial de fabricació de productes per a
l'alimnetació d'animals de granja a l’adreça Pol. Ind. Estació nau 24 de Vila-seca.
SEGON.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

D) COMUNICACIÓ EFECTUADA EN DATA 7/05/2012 REGISTRE D'ENTRADA 3068
PER J. M. G. A. AMB 39645176F, D’INICI DE L’ACTIVITAT PER CANVI DE TITULAR I
AMPLIACIÓ DE L'ACTIVITAT DE BAR A BAR RESTAURANT, ANTERIOR TITULAR M.
G. A. A L’ADREÇA AV. RAMON D'OLZINA, 3 DE VILA-SECA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per J. M. G. A. 39645176F, d’inici de l’activitat per canvi de titular i
ampliació de l'activitat de bar a bar restaurant, anterior titular Manuel González Alegre a
l’adreça av. Ramon d'Olzina, 3 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 2.691,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 515972), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

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

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ DE VETERANS DE FÚTBOL DE VILA-SECA, PER A L’ANY 2012.
Vist la relació de justificants presentats per l’Associació de Veterans de Futbol,
corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2012, aprovada per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2012.
Vist l’informe de fiscalització 12-2012-301 favorable signat per l’Interventor, i vista la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació de Veterans de
futbol, mitjançant factures, per un import de 1.608,00 €, com a justificants de la subvenció
concedida a l’Associació de Veterans de futbol de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 1.500,00 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (ADO 13396) del pressupost municipal de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT A COMPTE DE LA SUBVENCIÓ
CONCEDIDA AL CLUB D’ATLETISME VILA-SECA, PER A L’ANY 2012.
Vist la relació de justificants presentats per el Club Atletisme Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2012, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2012.
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Vist l’informe de fiscalització 12-2012-294 favorable signat per l’Interventor, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats pel club Atletisme, mitjançant
factures, per un import de 4.067,51 €, com a justificants a compte de la subvenció concedida
al Club Atletisme Vila-seca.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 4.067,51 € , a càrrec de la partida
2012.14.34100.48900 (ADO 201200012797) del pressupost municipal de 2012.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

7è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, SERVEIS FORMATIUS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I EL PAGAMENT DELS AJUTS DE
MENJADORS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
DEL MUNICIPI CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL DE 2012.
Vista la relació de justificants presentats per les direccions i AMPAS de les escoles
d’educació infantil, primària i secundària del municipi que corresponen als serveis de
menjador del mes d’abril de 2012, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Ensenyament i Benestar Social, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjadors
dels centres d’educació infantil, primària i secundària del municipi corresponents al mes d’
abril de 2012 aprovats per la Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012.
SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 14.647,94 €
a càrrec de la partida 2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal, d’acord amb
el següent detall:
Antoni Torroja Miret
Sant Bernat Calvó
Mestral
Miramar
La Canaleta
Cal.lípolis
La Plana
Vila-seca

3.438,30 €
2.786,00 €
999,85 €
1.959,84 €
86,10 €
2.303,00 €
1.186,70 €
1.888,15 €
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TERCER. Aprovar la documentació presentada com a justificació dels ajuts de menjador
del germans El Abdli Iman i Reda dels mesos de març i abril de 2012 aprovats per la
Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2012.
QUART. Aprovar la despesa i el seu pagament per import de 192,50 € a càrrec de la
partida 2012.14.23000.48000 (CONJ-ADO-283) del vigent pressupost municipal.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA I EL PAGAMENT DEL PROFESSORAT
DEL CURS DE TALL I CONFECCIÓ DE LA PLANA DELS MESOS DE MARÇ I ABRIL
DE 2012.
Vista la relació de justificants presentats per l’Associació de Veïns La Plana que
corresponen a les despeses de la professora que imparteix les classes de tall i confecció
al nucli urbà de la Plana, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació del servei de
professorat del curs de tall i confecció de la Plana dels mesos de març i abril de 2012,
aprovat per la Junta de Govern Local de data 12 de març de 2012.

SEGON. Aprovar la despesa i el seu pagament per un import de 944 € a càrrec de la
partida 012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal, “O 5893”, d’acord amb el
següent detall:
Rebut mes de març
Rebut mes d’abril
Total

472 €
472 €
944 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

7.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESPESA PER LES AULES DE FORMACIÓ
PERMANENT D’ADULTS DE VILA-SECA, LA PLANA I LA PINEDA, CURS 2011-2012.
Vist que s’ha de continuar amb la concessió de subvencions a les aules de formació
permanent d’adults del municipi per tal que el professorat disposi de material divers per a
la seva utilització a les aules.
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
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de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa de les aules de formació permanent d’adults de Vila-seca,
la Plana i la Pineda per atendre el pagament d’ adquisició de material divers pel
funcionament de les classes durant el segon i tercer trimestre del curs 2011-2012 (gener
a juny de 2012)
Vila-seca
La Plana i la Pineda

360 euros
180 euros

SEGON. Aquestes despeses s’imputaran a càrrec de la partida 2012.14.32100.22606
del vigent pressupost municipal RC 12044.
TERCER. Notificar aquest acord al coordinador de l’aula de formació permanent d’adults
de Vila-seca, al coordinador de les aules de formació d’adults de la Pineda i de la Plana i
a la Intervenció Municipal de Fons.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ A L’ESPLAI DE
GENT GRAN SANT ESTEVE DE VILA-SECA PER DESPESES DE VIATGES DE
VISITES MÈDIQUES.
Vista la sol·licitud presentada pel president de l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve de Vilaseca, en què demana la concessió d’un ajut extraordinari per atendre el pagament dels
tiquets de visites mèdiques dels usuaris de l’Esplai corresponent al període de gener a
març de 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 extraordinària de 169,55 € a l’Esplai de Gent Gran
Sant Esteve, de Vila-seca per atendre les despeses de desplaçament de les visites
mèdiques dels usuaris de l’Esplai de gener a març de 2012, a càrrec de la partida
2012.14.23000.48000 del vigent pressupost municipal RC. 7202.
SEGON. Donar la conformitat als justificants aportats i aprovar el seu pagament.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS D’AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.
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Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades, vist l’informe que
l’EBAS ha emès per a cada una d’elles d’acord amb les bases que regulen aquest tipus
d’ajuts, vist l’informe de la Intervenció Municipal i el dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, això que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió dels ajuts d’urgència social que figuren detallats en el
dictamen del punt 4.3 de l’acta de la Comissió Informativa de Serveis Educatius,
Formatius i de Polítiques d’Igualtat del dia 28 de maig de 2012 L’import total dels ajuts
aprovats és de 3.282,31 euros.
SEGON.- Denegar els ajuts d’urgència social que figuren detallats en el dictamen del punt
4.3 de l’acta de la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de Polítiques
d’Igualtat del dia 28 de maig de 2012.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

7.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIFERENTS SOL·LICITUDS DE BONIFICACIONS
PEL SERVEI DE MEGAESTIU 2012.
Vistes les diferents sol·licituds de bonificació del preu del Megaestiu 2012, vist l’informeproposta emès per l’EBAS, efectuat d’acord amb les bases que regulen la concessió de
dites bonificacions, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la bonificació del servei del Megaestiu 2012 per un import de 8.090,70
€ en relació amb el preu total del servei, d’acord amb les condicions que s’indiquen.
SEGON. Denegar les sol.licituds presentades pels pares/tutors, per no complir els
requisits establert a les Bases,
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, als PIJ, a l’EBAS i a la Intervenció
Municipal de Fons.
8è.- ASSUMPTES URGENTS.
Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
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8.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CONTRACTE SUBSCRIT PER
A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS,
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
El 30 de desembre de 2011 es va formalitzar amb l’empresa Phoenix Vigilancia y
Seguridad, SA. el contracte administratiu regulador de la prestació dels serveis de
vigilància i consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de
l’Ajuntament de Vila-seca, adjudicat definitivament per acord de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament en sessió de 19 de desembre de 2011, i amb una vigència inicial de
fins el 31 de desembre de 2013 i una previsió de dues pròrrogues anuals.
Atès que entre els serveis contractats hi consta un servei de reforç al migdia a la
consergeria del Conservatori de Música el qual, per raons de reestructuració organitzativa
inherents al funcionament de l’edifici i instal·lacions, ja no es considera necessari
mantenir.
Atès que la Clàusula Primera del plec regulador de la licitació estableix que durant la
vigència del contracte, l’Ajuntament podrà modificar el règim de la prestació per raons
inherents al funcionament dels equipaments; en aquest cas l’Ajuntament ho comunicarà a
l’adjudicatari del contracte.
Atès que s’ha donat audiència al contractista per tal que pogués formular les al·legacions
que considerés adients, sense que en formulés cap.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte administratiu signat amb l’empresa
Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA., regulador de la prestació dels serveis de vigilància i
consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals, formalitzat el 30 de
desembre de 2011, en el sentit de deixar de prestar el servei de reforç al migdia de la
consergeria del Conservatori de Música amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2012,
aquest inclòs, restant inalterables la resta de prestacions del contracte.
SEGON.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, al patronat Municipal
de Música i a la Intervenció de Fons municipal.

9è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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

L’alcalde president .,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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