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

DATA:
LLOC:
HORARI:

19 de febrer de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,55 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència :

Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta

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 12 DE FEBRER DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 12 de febrer de 2014, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.

1

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A)
PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA DE FRACCIONAMENT DE
PAGAMENT DEL CANON ANUAL DE L’EXERCICI DE 2013 DE LA CONCESSIÓ DEL
DRET DE SUPERFICIE DISCOTECA.

Vista la sol·licitud presentada per l’empresa KRISPROLLS, SA per la qual demana un
fraccionament en el pagament del cànon corresponent a l’anualitat de 2013, de la
concessió del dret de superfície discoteca.
Atès el plec de condicions que va servir de base per a l’adjudicació, mitjançant arrendament
administratiu, atorgada per l’Ajuntament Ple de data 16 de gener de 1991, i tenint en compte
que el total anual del cànon de l’exercici de 2013 és de 150.253,03 €, i que en data
31/12/2013 es fa un ingrés per import de 50.253,03 € i , en data 12/02/2014 un ingrés de
50.000, quedant pendent 50.000 €, 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.- Concedir a KRISPROLLS, SA, adjudicatària del dret de superfície d’una
discoteca, el següent fraccionament en el pagament del cànon que es troba pendent,
corresponent a l’anualitat de 2013, de la concessió del dret de superfície de l’espai
anomenat “Pacha la Pineda”
VENCIMENT

IMPORT FRACCIONAT

•

30-04-2014

25.000 €

•

30-07-2014

25.000 €

SEGON.- Comunicar a l’interessat l’adopció d’aquest acord i advertir-lo que, d’acord amb
l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
general de recaptació, en cas d’incompliment del pagament de les fraccions, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI DE 2014.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIÓ

TAXA

2

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. N. G. V., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries domiciliàries corresponent a l’habitatge situat al c. Onze de Setembre, 20-42, per tenir un saló d’estètica a la mateixa adreça, per la qual ja satisfà la taxa
d’escombraries de locals.
Atès que pel Servei de Rendes i Exaccions, es comprova que l’activitat de saló d’estètica
consta al padró de locals comercials i se satisfà anualment la corresponent taxa, 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 domiciliàries de l’exercici de 2014, de
l’habitatge situat al c. Onze de Setembre, 20-4-2, per tenir un saló d’estètica a la mateixa
adreça, per la qual ja satisfà la taxa d’escombraries de locals.
SEGON.- Comunicar a la interessada que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS CONTRACTES PER A LA PROMOCIÓ D’ACTES
MUNICIPALS A LA CADENA SER I CANAL REUS TV.

A) Vist que per tal de donar a conèixer diverses activitats festives i culturals, així com la
difusió dels diversos esdeveniments socials i musicals que l’Ajuntament de Vila-seca
organitzarà durant l’any 2014 es considera convenient contractar tot un seguit d’espais i
falques radiofòniques per a la promoció de tots aquests elements.
Atès que des de fa molts anys, la Cadena d’Emissores SER engloba tot un paquet
d’emissores que, sota la marca SER, arriba a tots els indrets del país que situen al grup
de comunicació radiofònic Cadena SER, com un dels mitjans més importants de
Catalunya i de tot l’Estat Espanyol.
Tenint en compte que s’ha .sol·licitat una oferta de col·laboració per a la promoció i difusió
de diverses activitats lúdiques i culturals organitzades per l’Ajuntament de Vila-seca
durant tot l’any 2014, i vista la proposta de la Cadena SER que ha presentat un
pressupost per import de 7.876,04 € sense IVA i 1.653,96 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 9.530 € (IVA inclòs), considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat per la Cadena d’Emissores SER, així com els informes
emesos per l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2014.11.92000.22602 del vigent pressupost
municipal (AD 2388), i per la responsable adjunta dels Serveis Territorials i Planificació
indicant que per les seves característiques aquest contracte pot conceptuar-se i ser
tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia.
Atès 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
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atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a la Cadena SER el contracte menor de serveis per a la promoció de
diverses activitats lúdiques i culturals organitzades per l’Ajuntament de Vila-seca durant
l’any 2014.
SEGON. Aprovar la despesa per un import de 9.530 euros (IVA inclòs) a càrrec de la
partida 2014.11.92000.22602 del vigent pressupost municipal (AD 2388)
TERCER. Notificar el present acord a la Cadena SER, al departament de comunicació i
al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

B) Vist que per tal de posar en valor el paper que juga Vila-seca en el conjunt del Camp
de Tarragona i donar a conèixer diverses activitats culturals i de promoció social i
turística que l’Ajuntament de Vila-seca organitzarà durant l’any 2014, es considera
convenient contractar diversos espais televisius per a la promoció de tots aquests
elements.
Atès que des de l’any 2000, l’Ajuntament de Vila-seca i l’empresa Iniciatives de Televisió
SL, gestora de la televisió local Canal Reus TV, han mantingut un conveni de
col·laboració per tal de fomentar la presència al canal televisiu d’informacions i programes
sobre aspectes que conformen el municipi de Vila-seca.
Tenint en compte que s’ha sol·licitat una oferta de col·laboració per a la promoció i difusió
de diverses activitats culturals i de promoció social i turística organitzades per
l’Ajuntament de Vila-seca durant tot l’any 2014, i vista la proposta de Canal Reus TV que
ha presentat un pressupost per import de 3.966,94 € sense IVA i 833,06 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 4.800 € (IVA inclòs), considerant-se correcte.
Vist el conveni presentat per Iniciatives de Televisió SL, empresa gestora de Canal Reus
TV, així com els informes emesos per l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.11.92000.22602
del vigent pressupost municipal (AD 2645), i per la responsable adjunta dels Serveis
Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques aquest contracte pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia.
Atès 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
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a Iniciatives de Televisió el contracte menor de serveis per a la
promoció de diverses activitats culturals i de promoció social i turística organitzades per
l’Ajuntament de Vila-seca durant l’any 2014.
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SEGON. Aprovar la despesa per un import de 4.800 euros (IVA inclòs) a càrrec de la
partida 2014.11.92000.22602 del vigent pressupost municipal (AD 2645)
TERCER. Notificar el present acord a Iniciatives de Televisió SL, al departament de
comunicació i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
PER SEGUIMENT DE NOTÍCIES, MONITORITZACIÓ I EDICIÓ DELS RECULL DE
PREMSA DURANT L’ANY 2014.

Vist que per tal de poder tenir a l’abast tots els mitjans de comunicació que funcionen en
aquests moments al nostre entorn, és imprescindible cada cop més la col·laboració amb
empreses especialitzades que t’ajudin a la monitorització de mitjans.
Atès que es considera necessària la contractació dels serveis de seguiment de notícies,
monitorització i cerca diària dels mitjans d’àmbit nacional, amb les corresponents funcions
d’hemeroteca, edició i distribució dels reculls de premsa.
Tenint en compte que s’ha sol·licitat una oferta per aquestes tasques durant tot l’any
2014, i vista la proposta de l’empresa de pressclipping “Iniciatives Tecnològiques en
Internet, S.L.” que ha presentat un pressupost per import de 4.095 € sense IVA i 860 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 4.955 € (IVA inclòs), considerant-se correcte.
Vist el pressupost presentat per “Iniciatives Tecnològiques en Internet, S.L.”, així com els
informes emesos per l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2014.11.92000.22602 del vigent
pressupost municipal (AD-2793), i per la responsable adjunta dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques aquest contracte pot conceptuarse i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia.
Atès 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
atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa “Iniciatives Tecnològiques en Internet, S.L.” el contracte
menor de serveis per seguiment de notícies, monitorització i edició dels reculls de premsa
durant l’any 2014.
SEGON. Aprovar la despesa per un import de 4.955 euros (IVA inclòs) a càrrec de la
partida 2014.11.92000.22602 del vigent pressupost municipal (AD-2793)
TERCER. Notificar el present acord a “Iniciatives Tecnològiques en Internet, S.L.”, al
departament de comunicació i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI NÚM.
51/204.
Atès el recurs ordinari núm. 51/2014, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 1 de Tarragona, interposat pel Correos y Telégrafos, 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. Comparèixer en el recurs ordinari núm. 51/2014, que se segueix davant el
Jutjat Contenciós Administratiu, número 1 de Tarragona, en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT PER PART DE T-SYSTEMS, DEL PROGRAMARI DE REGISTRE
D’ENTRADA, GESTIÓ TRIBUTÀRIA, COMPTABILITAT I PADRÓ D’HABITANTS PER
L’ANY 2014.
Atès que és immediat el venciment del contracte per a la prestació del servei de
manteniment per part de T-Systems, del programari de Registre d’entrada, Gestió
Tributària, Comptabilitat i Padró d’Habitants per l’any 2014.
Atès que l’ajuntament ha de disposar d’aquest programari per les tasques requerides pel
funcionament dels programes de gestió registre d’entrades, comptabilitat, gestió tributaria
i gestió del padró d’habitants.
Atès que amb aquesta finalitat s’ha contactat amb T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU la que
ha formulat l’oferta econòmica (8.759,23 €, l’ IVA inclòs).
Atès que l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 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.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar, ser
tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D. A. 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. 95, 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.
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Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Promoció Econòmica, la Junta de Govern Local acorda el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU (CIF A81608077) la
prestació del servei de manteniment per part de T-Systems, del programari de Registre
d’entrada, Gestió Tributària, Comptabilitat i Padró d’Habitants per l’any 2014, mitjançant el
procediment del contracte menor, pel preu total, de 8.759,23 €, l’ IVA inclòs, amb una
durada des de l’1/01/2014 al 31/12/2014, inclusivament.
SEGON. Autoritzar la despesa de 8.759,23 euros (Iva inclòs), amb càrrec a partida
2014.12.92000.21600 AD-2520 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
3.6 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PELS QUALS S’APROVEN
LES RELACIONS DE FACTURES NÚMS. 2014013 i 2014014.
La Junta de Govern Local resta assabentada dels Decrets de l’Alcaldia de data 6 i 12 de
febrer de 2014, en els quals s’aproven les relacions de factures núms. 2014013 i
2014014, per import de 82.457,22 i 60.554,79 euros, respectivament.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI NÚM.
414/2013.
Atès el recurs ordinari núm. 414/2013, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Tarragona, interposat per M. L. J. i altres, i vista la proposta formulada per
al Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el recurs ordinari núm. 414/2013, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
BUIDAT QUÍMIC I LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES WC A LA PLATJA DE LA
PINEDA I RACÓ, TEMPORADA 2014.
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Vista la necessitat d’encarregar el servei de buidat químic i el lloguer de 7 cabines sanitàries
WC, amb dipòsit químic, a la Platja de la Pineda i la Platja del Racó, que comença el dia 1
de juny i finalitza el 30 d’octubre per la temporada 2014, incloses dins la distribució dels
serveis de temporada a les platges i al marc territorial, aprovat el 3 d’abril de 2012 per la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, segons informe del Cap de l’Àrea de Serveis
Públics.
Vist el pressupost presentat per l’empresa WC POLY-KLYN S.L, per import de 17.994,10 €
sense IVA i 3.778,76 € en concepte d’IVA, que fan un total de 21.772,86 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i
planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2014.13.17900.21000 AD-2070 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 WC POLY-KLYN SL, el contracte menor de servei de
buidat químic i lloguer de 7 cabines sanitàries WC, a la Platja de la Pineda i la Platja del
Racó per la temporada 2014, que inclou del dia 1 de juny al 30 d’octubre, presentant un
pressupost per import de 17.994,10 € sense IVA i 3.778,76 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 21.772,86 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 21.772,86 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.13.17900.21000 AD-2070 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa WC POLY-KLYN SL, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTAR LA REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA
VALORADA EN RELACIÓ A LA REPOSICIÓ DE LA XARXA SUBTERRÀNEA DEL
CABLEJAT D’ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I SOTERRAT DE L’EXISTENT AL C.
AMADEU VIVES.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, retirar aquest assumpte per a un millor
estudi.
4.4 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.
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A) SOL·LICITUD DE LA SRA. L. S. M. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ENDERROC D’UN
HABITATGE ENTRE MITGERES AL C. REQUET DE FÉLIX, 7.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal d’enderroc de l’habitatge entre
mitgeres situat al c. Requet de Félix, núm. 7 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. L. S. M., la llicència municipal d’obres núm. 840/13
d’enderroc d’un habitatge entre mitgeres al c. Requet de Félix, núm. 7 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. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- S’haurà de realitzar una instal·lació provisional del cablejat de la façana.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 633484 de data 18.11.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres
Taxa

145,54 €
72,77 €

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

218,31 €

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.

B) SOL·LICITUD DEL SR. M. H. K. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER ARRANJAMENT
DEL LOCAL I COL·LOCAR TENDAL AL C. AMADEU VIVES, 34.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal per a realitzar l’arranjament del
local i tendal al c. Amadeu Vives, núm. 34 de Vila-seca, i vist que el projecte no s’adapta
a les Ordenances Municipals, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar al Sr. M. H. K. la llicència municipal d’arranjament del local i
col·locació de tendal al c. Amadeu Vives, núm. 34 de La Pineda, ja que el projecte no
s’adapta a les Ordenances Municipals.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

C). SOL·LICITUD DE L’EMPRESA VLOOTHUIS SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
LA REFORMA, REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA MASIA A LA PARCEL·LA 30
POLIGON 37.
Vista la sol·licitud de l’interessat, de llicència municipal de reforma, rehabilitació i
ampliació de la masia per a sala de cates i actes eventuals de restauració complementari
a l’activitat vitivinícola a la parcel·la 30 polígon 37 del Terme Municipal, així com l’informe
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emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Vloothuis SL, la llicència municipal d’obres núm. 560/12
per a la reforma, rehabilitació i ampliació de la masia per a sala de cates i actes eventuals
de restauració complementari a l’activitat vitivinícola a la parcel·la 30 polígon 37 del
Terme Municipal 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 trenta-sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Aquesta ampliació entra dintre dels supòsits admissibles pel Pla Territorial Parcial del
Camp de Tarragona.
8a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 633972 de data 04.02.14 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Impost cons. instal. i obres
Taxa

7.583,82 €
1.895,96 €

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

9.479,78 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.895,96 € 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.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DEL SR. F. R. R. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AGRÍCOLA A LA PARCEL·LA 16
POLIGON 29.
Vista la sol·licitud de referència, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal on s’indica que han construït una escala interior de comunicació de l’altell no
ajustant-se al projecte aprovat, i vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar al Sr. F. R. R. la llicència municipal de primera ocupació i devolució
de la fiança dipositada per les obres de construcció d’un magatzem agrícola a la parcel·la
16 polígon 29 del Terme Municipal, ja que les obres realitzades no s’adapten al projecte
de la llicència.
SEGON.- S’haurà d’iniciar l’expedient de disciplina urbanística per la realització d’obres
sense llicència municipal.
TERCER.- Notificar l’acord als interessats.
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4.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS JOAN MARAGALL 2
D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA INTERIOR I COBERTA DE L’EDIFICI SITUAT AL C.
JOAN MARAGALL, 2.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista 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 Joan Maragall, 2 el retorn de la fiança
dipositada per les obres d’arranjament de la façana interior i coberta de l’edifici situat al c.
Joan Maragall, núm. 2 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS FRANCESC MACIÀ, 3
D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT A L’AVDA. FRANCESC
MACIÀ, NÚM. 3 .
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista 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 Francesc Macià, 3 el retorn de la fiança
dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Francesc Macià,
núm. 3 de Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITAR UNA COMISSIÓ DE SERVEIS PER A LA
POLICIA LOCAL.

El dia 31 de desembre de 2013 una plaça de la plantilla de personal de l’Escala de
l’Administració especial, Subescala serveis especials, escala bàsica, amb la categoria
d’agent de la Policia Local, grup C, subgrup C-2, va quedar vacant temporalment per
jubilació del seu titular .
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Atès l’informe conjunt del Coordinador de Seguretat Ciutadana i la Prefectura Policia
Local, en el que s’acredita que és imprescindible per al funcionament del servei tenir-la
coberta mentre se’n resol la provisió de forma reglamentària.
Atès que la Sra. M. M. R. P., agent en propietat de la Policia Local d’Altafulla, reuneix els
requisits i les condicions establertes a la relació de llocs de treball per al
desenvolupament de les funcions del lloc vacant, ha manifestat per escrit de data 20-112013 la seva conformitat per iniciar l’expedient per a la seva adscripció en aquest
ajuntament per a ocupar-la temporalment, en comissió de serveis, durant un període
màxim de dos anys.
Atesos els informes emesos al respecte pel Secretari General i l’Interventor de Fons de
l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que la competència per a aprovar les comissions de serveis i permutes entre
funcionaris correspon a la Alcaldia i que aquesta la va delegar en la Junta de Govern
Local mitjançant decret de 17de juny de 2011 (BOPT 187, Fascicle 1 de 13-8-11).
Vistos els anteriors antecedents, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Sol·licitar a l’Alcalde de l’Ajuntament d’Altafulla que autoritzi l’adscripció
temporal en aquest Ajuntament, en comissió de serveis, durant un termini màxim de dos
anys, de l’agent de la Policia Local d’Altafulla, Sra. M. M. R. P., per a cobrir una plaça
vacant d’agent de la Policia Local Grup C-2, mentre se’n resol la provisió de forma
reglamentària.
SEGON. L’esmentada adscripció tindrà efectes a partir de la data en què així ho autoritzi
l’Ajuntament d’Altafulla. Període durant el qual la funcionària comissionada, a la qual se li
reservarà el lloc de treball en aquella Corporació, tindrà dret a percebre amb càrrec al
pressupost de l’Ajuntament de Vila-seca la totalitat de les retribucions corresponents al
lloc de treball de destinació.
Determinar que una vegada finalitzat el període d’aquesta comissió de serveis, i a menys
que existeixi renúncia expressa del funcionari, aquest haurà de retornar a prestar el seus
serveis a l’Ajuntament d’Altafulla, ocupant la plaça que actualment ostenta en propietat.
TERCER. Autoritzar la despesa pertinents amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost municipal, prevista inicialment en 46.620,26 € (per tot l’any 2014),
condicionant-ne la seva efectivitat a l’autorització de la concessió de la comissió de
serveis per part de l’Ajuntament d’Altafulla.
QUART.- Que d’aquesta Resolució se’n doni coneixement al Ple de la Corporació en la
primera sessió de caràcter ordinari que se celebri, així com que es procedeixi a la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la
Província, segons disposa l’art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
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6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTIVITAT DEL PROGRAMA APQUA ALS
CENTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, I SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI, CURS ESCOLAR
2013-2014 I APROVACIÓ DE LA DESPESA.
Vist l’annex de les activitats previstes dins del programa APQUA, que consisteix en
l’aplicació dels mòduls del programa escolar als centres d’educació primària i secundària del
municipi: formació i suport al professorat, seguiment de l’aplicació, subministrament del
material fungible per al curs 2013-2014, i vist el dictamen emès per la Comissió Informativa
de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’annex per al curs 2013-2014 per a la implementació i la consolidació del
programa APQUA a Vila-seca per un import 2.947,98 € IVA inclòs que correspon al
desenvolupament d’activitats que es duen a terme durant el curs escolar 2013-2014, a
càrrec de la partida 2014.14.32100.22606 del vigent pressupost municipal AD 2351.
SEGON. La despesa corresponent a aquesta addenda es farà efectiva al programa APQUA
mitjançant la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
TERCER. Facultar la regidora d’Ensenyament, M. dels Àngels Ponce Ferrando per a la
signatura dels documents que calguin per a la formalització de l’annex de les activitats
corresponent al curs 2013-2014.
QUART. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DESPESES DELS AJUTS DE MENJADOR
CORRESPONENT AL SEGON I TERCER TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2013/2014.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per obtenir ajuts de menjador per al curs
escolar 2013/14, les quals han estat aprovades per les diferents sessions de Junta de
Govern Local,
Atesa la necessitat d’aprovar la despesa corresponent als ajuts dels menjadors escolars
del segon i tercer trimestre del curs 2013/14, i vist el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis Educatius, Formatius i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola Antoni Torroja I Miret
corresponent al segon i tercer trimestre del curs escolar 2013/14 (gener a juny de 2014),
per import de 33.368,50 € a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 Relació 60 RC
2341 del vigent pressupost municipal.
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SEGON. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola Sant Bernat Calvó
corresponent al segon i tercer trimestre del curs escolar 2013/14 (gener a juny de 2014),
per import de 26.939,00 € a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 Relació 60 RC
1750 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola Mestral corresponent al
segon i tercer trimestre del curs escolar 2013/14 (gener a juny de 2014), per import de
20.581,00 € a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 Relació 60 RC 1751 del vigent
pressupost municipal.
QUART. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola Miramar corresponent al
segon i tercer trimestre del curs escolar 2013/14 (gener a juny de 2014), per import de
25.575,00 € a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 Relació 60 RC 1752 del vigent
pressupost municipal.
CINQUÈ. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola La Canaleta
corresponent al segon i tercer trimestre del curs escolar 2013/14 (gener a juny de 2014),
per import de 6.820,00 € a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 Relació 60 RC 1753
del vigent pressupost municipal.
SISÈ. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola Cal.lípolis corresponent al
segon i tercer trimestre del curs escolar 2013/14 (gener a juny de 2014), per import de
9.339,00 € a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 Relació 60 RC 1754 del vigent
pressupost municipal.
SETÈ. Aprovar la despesa dels ajuts de menjador de l’Escola La Plana corresponent al
segon i tercer trimestre del curs escolar 2013/14 (gener a juny de 2014), per import de
12.859,00 € a càrrec de la partida 2014.14.23000.48000 Relació 60 RC 1755 del vigent
pressupost municipal.
VUITÈ. Notificar aquest acord a les direccions de les escoles del municipi, a l’EBAS i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

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

El secretari,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
Date: 2014.03.03 13:17:43 GMT
Raó: Autenticació del document electrònic
Lloc: Vila-seca. Tarragona
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