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

DATA:
LLOC:
HORARI:

5 de febrer de 2014
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,00 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari
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 22 DE GENER DE 2014.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 29 de gener de 2014, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 10/2014 DICTADA PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Tarragona en relació al recurs ordinari 41/2013. Els regidors membres
en resten assabentats.
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2.2 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 15/2014 DICTADA PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Tarragona en relació al recurs ordinari 272/2013. Els regidors
membres en resten assabentats.
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 DESESTIMACIÓ DEL RECURS
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS, S.A, CONTRA LA LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA NÚM. 544 157.
Vist l’escrit presentat per la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (RED 681331/10/12), pel que formula recurs de reposició contra el pagament de l’autoliquidació
núm. 544 157, per un import de 7.414,40 €, generada per la concessió de la llicència
d’obres núm. 647/12, per a l’adaptació local per oficina de correus.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics de l’Ajuntament, i que és del següent tenor
literal:
“FONAMENTS JURIDICS
Atès l’escrit de revisió de l’acte en via administrativa ha estat interposat en el termini apte
que fixa l’art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que la reclamant justifica la seva pretensió en un seguit de suposades vulneracions
normatives: a/ “Correos” està exempta de pagar la taxa objecte de la liquidació
recorreguda, b/ Finalitat de la exempció: l’article 22.2 de la Llei 43/2010, de 30 de
desembre, del Servei postal Universal, c/ Abast de l’exempció de l’article 22 de la llei
postal, d/ Aplicació temporal de la llei postal i invocació de forma generalista i per
analogia de sentències partidistes i extemporànies dels jutjats contenciosos
administratius favorables a la seva pretensió anul·latòria.
Atès que la informació emesa al respecte pel Servei Jurídic de l’Ajuntament conclou que
les al·legacions han de ser desestimades una per una i totes en conjunt per quant no
alteren, ni afecten ni desvirtuen per si mateixes el contingut de la resolució impugnada, la
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qual esdevé perfectament vàlida, legítima i vàlidament jurídica, succintament per les
següents motivacions:
1. La Directiva 2008/06/CE, relativa a les normes comuns per al desenvolupament
del mercat interior dels serveis postals de la Comunitat i la millora de la qualitat del
servei, en la seva transposició, va negar als estats membres la possibilitat
d’atorgar o mantenir en vigor drets especials o exclusius per a l’establiment i
prestació de serveis postals que els permetés finançar la prestació del servei
conforme als sistemes previstos en els apartats 2 a 4 del citat precepte o una
“càrrega financera injusta” per la prestació del servei postal universal, que
s’interpreta com una pràctica contrària a la lliure competència, que per les seves
característiques representaria un ajut de l’Estat incompatible amb la normativa
comunitària i al d’activitat d’interès general.
2. La exempció demanada no troba empara legal en les normes reguladores de les
hisendes locals, segons les quals no s’admetrà la analogia per a estendre més
enllà dels seus termes estrictes l’àmbit de les exempcions i demés beneficis o
incentius fiscals (article 14 de la Llei General Tributària). Pel que es refereix a les
taxes, l’art. 21 del TRLHL preveu supòsits de no subjecció i d’exempció i, en
concret, en la persona jurídica de “Correos” no concorre ni l’element subjectiu: El
servei públic de comunicacions ha de ser explotat directament per la Administració
Pública territorial, i la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos no és una
Administració pública (TSJ de Catalunya de 12/04/2007); ni tampoc l’element
objectiu, ja que el que s’impugna es tracta de
la prestació d’un servei públic i no una utilització privativa o aprofitament especial
(TSJ Madrid de 24/04/2006).
3. No s’ha de perdre de vista que l’article 22.2 de la Llei 43/2010 regula una
exempció tributària i com a tal ha de ser interpretada. No es pot estendre el
supòsit de fet de manera analògica a una realitat no contemplada ni regulada per
la exempció, segons ha interpretat la jurisprudència més recent. A judici del
Tribunal Suprem (Sala contenciosa administrativa, Secció 2ª, STS de 7-10-2013
JUR 2013/326770) la exempció tant sols abasta els tributs que graven l’activitat de
l’operadora designada per l’Estat vinculada al servei postal universal, i res més i
res menys per definició pròpia de la Llei (BOE 263 de 2-11-2013).
Atès el que al respecte disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener i de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa”
Vistos els anteriors antecedents, i vista 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 la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos, SA. (RED 6813-31/10/12), contra el pagament de l’autoliquidació
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núm. 544.157, per un import de 7.414,40 €, generada per la concessió de la llicència
d’obres núm. 647/12, per a l’adaptació local per oficina de correus, d’acord amb els
raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part expositiva del present acord i que es
donen per reproduïts i, en conseqüència, confirmar i ratificar l’acord impugnat.
SEGON.- Notificar el present acord a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA per
al seu coneixement, amb indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden
interposar, i comunicar-ho a la Intervenció municipal.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA, DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS
DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS, S.A, CONTRA LA LIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA NÚM. 633 476.

Vist l’escrit presentat per la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. (RED 004807/01/2014), pel que formula recurs de reposició contra el pagament de l’autoliquidació
núm. 633.476, per un import de 240 €, generada per la concessió de la llicència
d’obertura d’una oficina de correus.
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics de l’Ajuntament, i que és del següent tenor
literal:

“FONAMENTS JURIDICS
Atès l’escrit de revisió de l’acte en via administrativa ha estat interposat en el termini apte
que fixa l’art. 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que la reclamant justifica la seva pretensió en un seguit de suposades vulneracions
normatives: a/ “Correos” està exempta de pagar la taxa objecte de la liquidació
recorreguda, b/ Finalitat de la exempció: l’article 22.2 de la Llei 43/2010, de 30 de
desembre, del Servei postal Universal, c/ Abast de l’exempció de l’article 22 de la llei
postal, d/ Aplicació temporal de la llei postal i invocació de forma generalista i per
analogia de sentències partidistes i extemporànies dels jutjats contenciosos
administratius favorables a la seva pretensió anul·latòria.
Atès que la informació emesa al respecte pel Servei Jurídic de l’Ajuntament conclou que
les al·legacions han de ser desestimades una per una i totes en conjunt per quant no
alteren, ni afecten ni desvirtuen per si mateixes el contingut de la resolució impugnada, la
qual esdevé perfectament vàlida, legítima i vàlidament jurídica, succintament per les
següents motivacions:
1. La Directiva 2008/06/CE, relativa a les normes comuns per al desenvolupament
del mercat interior dels serveis postals de la Comunitat i la millora de la qualitat del
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servei, en la seva transposició, va negar als estats membres la possibilitat
d’atorgar o mantenir en vigor drets especials o exclusius per a l’establiment i
prestació de serveis postals que els permetés finançar la prestació del servei
conforme als sistemes previstos en els apartats 2 a 4 del citat precepte o una
“càrrega financera injusta” per la prestació del servei postal universal, que
s’interpreta com una pràctica contrària a la lliure competència, que per les seves
característiques representaria un ajut de l’Estat incompatible amb la normativa
comunitària i al d’activitat d’interès general.
2. La exempció demanada no troba empara legal en les normes reguladores de les
hisendes locals, segons les quals no s’admetrà la analogia per a estendre més
enllà dels seus termes estrictes l’àmbit de les exempcions i demés beneficis o
incentius fiscals (article 14 de la Llei General Tributària). Pel que es refereix a les
taxes, l’art. 21 del TRLHL preveu supòsits de no subjecció i d’exempció i, en
concret, en la persona jurídica de “Correos” no concorre ni l’element subjectiu: El
servei públic de comunicacions ha de ser explotat directament per la Administració
Pública territorial, i la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos no és una
Administració pública (TSJ de Catalunya de 12/04/2007); ni tampoc l’element
objectiu, ja que el que s’impugna es tracta de
la prestació d’un servei públic i no una utilització privativa o aprofitament especial
(TSJ Madrid de 24/04/2006).
3. No s’ha de perdre de vista que l’article 22.2 de la Llei 43/2010 regula una
exempció tributària i com a tal ha de ser interpretada. No es pot estendre el
supòsit de fet de manera analògica a una realitat no contemplada ni regulada per
la exempció, segons ha interpretat la jurisprudència més recent. A judici del
Tribunal Suprem (Sala contenciosa administrativa, Secció 2ª, STS de 7-10-2013
JUR 2013/326770) la exempció tant sols abasta els tributs que graven l’activitat de
l’operadora designada per l’Estat vinculada al servei postal universal, i res més i
res menys per definició pròpia de la Llei (BOE 263 de 2-11-2013).
Atès el que al respecte disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener i de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa”
Vistos els anteriors antecedents i vista 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 la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos, SA. (RED 0048-07/01/2014), contra el pagament de l’autoliquidació
núm. 633.476, per un import de 240 €, generada per la concessió de la llicència
d’obertura d’una oficina de correus, d’acord amb els raonaments i motivacions tècnic i
jurídics de la part expositiva del present acord i que es donen per reproduïts i, en
conseqüència, confirmar i ratificar l’acord impugnat.
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SEGON.- Notificar el present acord a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA per
al seu coneixement, amb indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden
interposar, i comunicar-ho a la Intervenció municipal.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA
D’ESCOMBRARIES DE L’EXERCICI DE 2014.

D’HISENDA

D’ANUL·LACIO

TAXA

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. L. N. G., on demana l’anul·lació de la taxa
d’escombraries domiciliàries de l’habitatge situat al carrer Tenor Josep Forasté, 8-2-1, per
utilitzar-se única i exclusivament com a centre d’estètica, satisfent la corresponent taxa
anual de local comercial.
Atès que s’ha comprovat que a l’adreça esmentada existeix llicència d’activitat, 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 a nom del Sr. L. N. G., el rebut de la taxa d’escombraries domiciliàries de
l’exercici de 2014, de l’habitatge situat al carrer Tenor Josep Forasté, 8-2-1, per tenir
llicència per centre d’estètica i abonar la corresponent taxa anual de local comercial.
SEGON.- Comunicar a l’interessat que aquesta petició l’haurà de fer anualment.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MANIFESTACIÓ DE DISCONFORMITAT I
PRESENTACIÓ DE REQUERIMENT PREVI A LA FORMULACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ
DELS FONS DE COOPERACIÓ LOCAL 213.
Vista la proposta de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent d’un millor estudi.
3.3 DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL S’APROVA LA
RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2014010.
La Junta de Govern Local resta assabentada del Decret de l’Alcaldia de data 23 de gener
de 2014, en el qual s’aprova la relació de factures núm. 2014010, per import de
76.133,64 euros.

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

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
REDACCIÓ D’UNA AUDITORIA SOBRE LA SITUACIÓ DE LA TELEFONIA MÒBIL I
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ALTRES SISTEMES DE RADIOCOMUNICACIÓ A VILA-SECA
En els darrers temps s’ha generalitzat l’ús de la telefonia mòbil i l’Ajuntament ha rebut
diverses sol·licituds de diferents operadors per a la instal·lació d’antenes amb l’objectiu de
millorar la cobertura d’aquest servei a Vila-seca.
Atès que les normes urbanístiques municipals no contemplen l’especificitat d’aquestes
infraestructures, ens trobem amb una insuficiència normativa per regular l’autorització de
les instal·lacions corresponents. Per això es considera necessari l’estudi de les
possibilitats per a l’ordenació de les instal·lacions de radiocomunicació.
Vist el pressupost presentat per l’empresa BCN Projecta Associats SL, pels treballs
esmentats per import de 11.200,00 € sense IVA i 2.352,00 € en concepte d’IVA, que fan un
total de 13.552,00 € (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 2014.15.92000.22706 AD
1601 del pressupost municipal, 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 BCN Projecta Associats SL, el contracte menor de serveis
de redacció d’una auditoria sobre la situació actual de la telefonia mòbil i altres sistemes de
radiocomunicació a Vila-seca, presentant un pressupost per import de 11.200,00 € sense
IVA i 2.352,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 13.552,00 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 13.552,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2014.15.92000.22706 AD 1601 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa BCN Projecta Associats SL, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PELS VEHICLES DE LA BRIGADA I ORDENANCES
MUNICIPALS.
Des de l’any 2010, els vehicles de la Brigada Municipal i Ordenances de l’Ajuntament de
Vila-seca proveeixen al sortidor de gasoil que hi ha instal·lat al Centre Logístic Municipal.
Les dades dels subministraments queden enregistrats, de forma automàtica, en un
aplicatiu informàtic que permetent gestionar totes les càrregues efectuades, registrant
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l’usuari i el vehicle pel seu posterior control. D’aquesta manera, trimestralment s’emet
informe de consums, per grup d’usuari, amb el què l’Ajuntament s’encarrega de la
càrrega del dipòsit de gasoil en funció del total de litres consumits en el trimestre de
referència.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Compañia Española de Petróleo SA, pel
subministrament de 3.880 litres de gasoil tipus A, dels vehicles de la Brigada Municipal i
Ordenances de l’Ajuntament, que ascendeix a la quantitat de 4.031,32 € de base
imposable, més 846,58 € d'IVA al 21%, fent un total de 4.877,90 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap dels serveis territorials i
planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de les partides 2014.15.92000.22103 AD-1595 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 Compañia Española de Petróleo SA, el contracte menor de
subministrament de 3.880 litres de gasoil tipus A, dels vehicles de la Brigada Municipal i
Ordenances Municipals de l’Ajuntament, presentant un pressupost per import de 4.031,32 €
sense IVA i 846,58 € en concepte d’IVA, fan un total de 4.877,90 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 4.877,90 € (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2014.15.92000.22103 AD-1595 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Compañia Española de Petróleo SA, al
departament de serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL PELS VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL.

DE

Des de l’any 2010, els vehicles de la Policia Local de l’Ajuntament de Vila-seca
proveeixen al sortidor de gasoil que hi ha instal·lat al Centre Logístic Municipal.
Les dades dels subministraments queden enregistrats, de forma automàtica, en un
aplicatiu informàtic que permetent gestionar totes les càrregues efectuades, registrant
l’usuari i el vehicle pel seu posterior control. D’aquesta manera, trimestralment s’emet
informe de consums, per grup d’usuari, amb el què l’Ajuntament s’encarrega de la
càrrega del dipòsit de gasoil en funció del total de litres consumits en el trimestre de
referència.
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Vist el pressupost presentat per l’empresa Compañia Española de Petróleo SA, pel
subministrament de 1.320 litres de gasoil tipus A, dels vehicles de la Policia Local de
l’Ajuntament, que ascendeix a la quantitat de 1.371,48 € de base imposable, més 288,01€
d'IVA al 21%, fent un total de 1.659,49 € (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 les
partides 2014.15.92000.22103 AD 1595 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 Compañia Española de Petróleo SA, el contracte menor de
subministrament de 1.320 litres de gasoil tipus A, dels vehicles de la Policia Local de
l’Ajuntament, presentant un pressupost per import de 1.371,48 € sense IVA i 288,01 € en
concepte d’IVA, fan un total de 1.659,49 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 1.659,49 € (IVA inclòs), a càrrec de les partides
2014.15.92000.22103 AD 1595 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Compañia Española de Petróleo SA, al
departament de serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.4 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.

- SOL·LICITUD DE GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES SA DE
PRÓRROGA DE LLICÈNCIA MUNCIPAL PER A LA CANALITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ
DE DOS PERICONS A L’ENCREUAMENT DE L’AUTOPISTA I VIES DE RENFE
COSTAT NORD.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones SA de pròrroga
de la llicència municipal per a la canalització i instal·lació de dos pericons a l’encreuament
de l’autopista i vies de Renfe costat nord, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones SA la pròrroga
de la llicència municipal d’obres núm. 730/13 per a realitzar els treballs de canalització i
instal·lació de dos pericons a l’encreuament de l’autopista i vies de Renfe costat nord,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- S’haurà de disposar de l’autorització de Renfe i d’Autopistes si cal.
2a.- S’haurà de comunicar el seu començament al inspector d’obra responsable de
l’Ajuntament, per tal de fer el replanteig de l’obra.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- S’haurà de fonar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
5a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
6a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament del camí públic.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent
en el sector.
8a.- El termini d’execució serà d’un mes i mig.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se, sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.5 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. J. R. D..
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit al grapejat de les
línies elèctriques a la façana, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat al Sr. J. R. D. per ordenar
l’arranjament de la façana del c. del Racó, núm. 26 de Vila-seca, ja que ja ha procedit a
grapejar les línies elèctriques a la façana.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT AL SR. J. R. P. C..
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a l’arranjament de la
barbacana de la coberta de l’habitatge situat al c. Sant Antoni, 56 de Vila-seca, i atesa la
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proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat al Sr. J. R. P. C., per ordenar
l’arranjament de la façana del c. Sant Antoni, núm. 56 de Vila-seca, ja que ja ha procedit
a l’arranjament de la barbacana de la façana.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

C) EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT ALS GERMANS B. F..
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a La neteja del solar
situat entre l’avda. Ramon d’Olzina i Via Màxima de Vila-seca, i atesa la proposta
formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat als Germans B. F., per ordenar la
neteja dels solars situats entre l’avda. Ramon d’Olzina i Via Màxima de Vila-seca, ja que
ja ha procedit a la neteja dels solars de referència.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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

5.1 INFORME EN ACTIVITATS CLASSIFICADES.

Vista la sol·licitud efectuada per AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb NIF. Q0801031F, en què
demana la renovació de la llicència ambiental de la planta de compostatge de Vila-seca.
Vist que en la mateixa sol·licitud demana llicència per un canvi no substancial per
l’ampliació de la capacitat de tractament.
Vistos els informes i tràmits següents:
• Acord de la Comissió de Govern de data 02/12/2002, de concessió de llicència
d’activitat. Exp. TL20010050.
• Informe efectuat per l’OGAU el 03/12/2004 referent a la revisió de la resolució
TL20010050 en el qual es constata d’ofici l’existència de dues errades en l’informe
integrat emès per l’OGAU el 08/10/2002:
o

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

Nom
Fang
Fusta
Gasoil

9.800 tones
980 tones
3.000 litres

Emmagatzematge
Tipus

Capacitat

Quantitat
emmagatzemada

Dipòsit soterrat
Magatzem obert
Dipòsit

90 tones
15.000 m3
1.000 litres

80 tones
3.000 m3
1.000 litres

A l’apartat “2.4 Capacitat de tractament”, on s’especifica “La capacitat de la
planta és de 2.500 tones/any (aproximadament unes 80 tones/dia)” ha
d’indicar “La capacitat de la planta és de 28.500 tones/any (aproximadament
unes 80 tones/dia)”.
Informe favorable emès pel Servei Territorial de l’OGAU de data 11/5/2009, referent al
control periòdic que del qual s’efectua el pronunciament exprés que a l’apartat 4
(conclusions): Atès que en la actuació de control s’han observat algunes
modificacions al projecte aprovat, en el moment en que es realitzi una altra
modificació en els instal·lacions s’haurà de presentar una sol·licitud de canvi en
l’OGAU i incloure les modificacions assenyalades a l’apartat 2.3 de l’informe de data
03/12/2004.
El contracte de l’empresa EDAFO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA , explotadora
de la instal·lació de compostatge propietat de l’ACA que té una limitació de 23.000
tones de fang/any.
Informe efectuat per l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) del Consell
Comarcal, en que considera que l’ampliació de la capacitat de la planta de
compostatge de la depuradora és un canvi no substancial de la llicència de que es
disposa.
Proposta resolució efectuada per la Ponència d'Activitats Classificades i Innòcues en
data 12/12/2013, sense haver-se rebut al·legacions un cop finalitzat el termini de 10 dies
hàbils atorgat d'audiència al sol·licitant i aquells que haguessin comparegut a l'expedient.
o

•

•
•

•

Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:

•
•
•

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat
econòmica.
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya.

I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Activitats Industrials i Comercials, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Concedir llicència a L’AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, amb NIF.
Q0801031F, per la renovació de la llicència ambiental de la planta de compostatge
situada a l’autovia de Tarragona a Salou km 3-5 -ap1- sortida la Pineda del municipi de
Vila-seca.
SEGON.Concedir llicència a L’AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, amb NIF.
Q0801031F, pel canvi no substancial referent a l’ampliació de la capacitat de tractament
de la planta de compostatge a 63,00 tones/dia fins al límit 23.000 tones/any, adoptat en
correspondència amb el valor de la capacitat que l’Agència Catalana de l'Aigua, té
contractada amb l’empresa explotadora EDAFO.
TERCER.següent:
•

Incorporar a l’Exp. TL20010050 el pronunciament de l’OGAU de 11/5/2009

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

Emmagatzematge

Matèria primera

Nom

Fang
Fusta
Gasoil
•

Quantitat anual
consumida

Tipus

Capacitat

Quantitat
emmagatzemada

9.800 tones
980 tones
3.000 litres

Dipòsit soterrat
Magatzem obert
Dipòsit

90 tones
15.000 m3
1.000 litres

80 tones
3.000 m3
1.000 litres

A l’apartat “2.4 Capacitat de tractament”, ha d’indicar “La capacitat de la planta és
de 23.000 tones/any (aproximadament unes 63 tones/dia)”
QUART.establers.

L’activitat ha de sotmetre’s als controls periòdics reglamentàriament

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS EDUCATIUS, FORMATIUS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE MANIPULACIÓ
D’ALIMENTS, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
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Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització de d’un
curs de manipulació d’aliments, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic
Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector serveis turístics i l’ocupabilitat de
les persones aturades del municipi.
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per l’empresa
Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L. per al curs programat és la més
econòmica, amb un import de 445 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i, atès
que per les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot
conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Atès el preu públic que figura al peu del curs en la Guia de Formació per l’any 2014 que
s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article 47 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs de manipulació d’aliments, que s’adjudica a
l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L. per l’import proposat en
la seva oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 445 euros per al pagament d’un curs de
manipulació d’aliments a l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula,
S.L. a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-1589) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE RUS NIVELL 1, AIXÍ
COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2014, on hi ha previst la realització d’un
curs de Rus nivell 1, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals dels treballadors del sector turístic del municipi, tenint en
compte l’augment de turistes procedents d’aquest país.
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Atès que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per l’empresa
Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L. per al curs programat és la més
econòmica, amb un import de 1.410 euros i, vist l’informe de la Intervenció Municipal i,
atès que per les seves característiques, aquesta contractació del servei de formació pot
conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i només requereix dels
mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent a l’expedient.
Atès els preus públics que figuren al peu dels cursos en la Guia de Formació per l’any
2013 que s’incorpora a l’expedient, aprovats de conformitat amb allò que disposa l’article
47 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
I atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la realització d’un curs de Rus nivell 1, que s’adjudica a l’empresa
Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L. per l’import proposat en la seva
oferta.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 1.410 euros per al pagament d’un curs
de Rus nivell 1 a l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L., a
càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-1592) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa Formació pel Desenvolupament Professional Aula, S.L.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’OBERTURA D’UNA AULA DE NADONS A LA LLAR
D’INFANTS FARTETS.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 26 d’agost de 2013 va aprovar
el tancament de l’aula de nadons a la llar d’infants municipal Fartets pel curs escolar
2013-2014 per manca d’inscripcions suficients corresponent a nadons de 4 mesos a 1
any, ja que només n’hi havia una, sense perjudici que es pogués tornar a obrir en el
moment que hi hagués un nombre suficient de peticions.
Atès que actualment s’han formalitzat un total de 5 sol·licituds de preinscripció de nadons,
i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Autoritzar l’obertura de l’aula de nadons (4 mesos – 1 any) a la llar d’infants
municipal Fartets amb efectes de 1r de febrer de 2014.

15

SEGON. Aprovar l’increment de la despesa per import de 13.200 euros per l’obertura de
l’aula de nadons. Amb l’obertura d’aquesta aula, la llar d’infants estarà en funcionament
en la seva totalitat (3 aules), per la qual cosa el preu del servei serà de 73.800 euros per
curs escolar, a facturar mensualment a raó de 6.150 euros a càrrec de la partida 2014
32100 22799 del vigent pressupost municipal ADC 1757.
TERCER. Notificar aquest acord a la direcció de la llar d’infants municipal Fartets i a la
Intervenció Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.

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

El secretari,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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