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

DATA:
LLOC:
HORARI:

26 d’agost de 2015
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,35 a 9,00 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusen la seva assistència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Pere Segura Xatruch

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 LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 12
D’AGOST DE 2015.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 12 d’agost de 2015, que és
aprovada per unanimitat.

2n.- DESPATX D‘OFICI.

No n’hi ha.
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3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJORNAMENT EN EL PAGAMENT
DEL CÀNON CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015 A IGE SL.
Vista la sol·licitud presentada per INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA SL (IGE
SL), (Registre d’entrada núm. 4976, de 24-07-2015), en la qual demana l’ajornament en
el pagament de la liquidació corresponent al CÀNON de 2015 per la concessió del servei
de les Piscines Municipals ( liquidació núm. 674167, d’import 22.062,10€).
Atès que s’ha comprovat per aquesta Unitat de Rendes i Exaccions que en data 1 de juny
es va notificar l’esmentada liquidació i que el termini de pagament en voluntària va
finalitzar el dia 20-07-2015.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a IGE SL l’ajornament en el pagament de la liquidació 674167, per
import de 22.062,10€ més 258,10€ dels interessos corresponents (Total: 22.320,20€), fins
al proper dia 20 de novembre de 2015.
SEGON.- Notificar l’acord de la Junta de Govern Local a l’interessat i a la Intervenció
Municipal de Fons d’aquest Ajuntament.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIONS DE LA QUOTA ÍNTEGRA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L’EXERCICI 2015, PER FAMÍLIA
NOMBROSA/MONOPARENTAL.

A) Vista la sol·licitud presentada per la Sra. H. L. ( R. E. Núm. 4749, de 13-07-2015), on
demana la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles
corresponent a l’immoble situat al carrer de la Font núm. 48, planta 5, porta 3, de Vila-seca,
per ser titular del carnet de família nombrosa.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 1, de l’Impost sobre béns immobles, que estableix en el
seu article 6.4 els requisits per gaudir d’aquesta bonificació per família
monoparental/nombrosa.
D’acord amb la documentació aportada per la persona interessa i atès que per la Unitat
d’hisenda s’ha comprovat que reuneix els requisits establerts per aquesta bonificació, i atesa
la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir a la Sra. H. L. la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’Impost
sobre Béns Immobles de l’habitatge situat al carrer de la Font núm. 48, planta 5, porta 3.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos i a la persona interessada.
TERCER.- Comunicar a l’interessat que cal sol·licitar aquesta bonificació anualment, dins els
tres primers mesos de l’any.
B) Vista la sol·licitud presentada per la Sra. G. D. L. P. L. ( R. E. Núm. 5205, de 5-08-2015),
on demana la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles
corresponent a l’immoble situat al carrer Mas Calvo núm. 16, planta 2, porta 1, de Vila-seca,
per ser titular del carnet de família nombrosa.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 1, de l’Impost sobre béns immobles, que estableix en el
seu article 6.4 els requisits per gaudir d’aquesta bonificació per família
monoparental/nombrosa.
D’acord amb la documentació aportada per la persona interessa i atès que per la Unitat
d’hisenda s’ha comprovat que reuneix els requisits establerts per aquesta bonificació, i atesa
la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. G. D. L. P. L. la bonificació del 90% de la quota íntegra de
l’Impost sobre Béns Immobles de l’habitatge situat al carrer Mas Calvo núm. 16, planta 2,
porta 1.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos i a la persona interessada.
TERCER.- Comunicar a l’interessat que cal sol·licitar aquesta bonificació anualment, dins els
tres primers mesos de l’any.
C) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. F. F. G.-T. R. ( R. E. Núm. 5437, de 17-08-2015), on
demana la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles
corresponent a l’immoble situat al carrer del Vent núm. 19, de Vila-seca, per ser titular del
carnet de família nombrosa.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 1, de l’Impost sobre béns immobles, que estableix en el
seu article 6.4 els requisits per gaudir d’aquesta bonificació per família
monoparental/nombrosa.
D’acord amb la documentació aportada per la persona interessa i atès que per la Unitat
d’hisenda s’ha comprovat que no reuneix els requisits* establerts per aquesta bonificació, i
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atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar al Sr. F. F. G.-T. R. la bonificació del 90% de la quota íntegra de
l’Impost sobre Béns Immobles de l’habitatge situat al carrer del Vent núm. 19.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, i a la persona
interessada.
3.3 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) Vista la sol·licitud presentada per CENTRE DE SERVEIS DENTALS ( R. E. Núm. 4935,
de 22/07/2015), on demana l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent
a l’immoble situat a l’avinguda Ramon d’Olzina núm.44, 1a 1a, per tenir una clínica dental a
la mateixa adreça, per la qual ja satisfà la taxa d’escombraries de locals comercials.
Atès que per la unitat d’hisenda s’ha comprovat que en aquest mateix immoble existeix una
activitat de clínica dental per la qual ja satisfà la corresponent taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2015, de l’habitatge situat a l’avinguda Ramon d’Olzina núm.44, 1a 1a.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos i a l’interessat.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
B) Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A. E. E. ( R. E. Núm. 5418, de 17-8-2015), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Sant Bernat Calvo núm. 18, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “ restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord amb
la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses, sempre que es demostri
que no hi viu ningú i estiguin donades de baixa d’electricitat i aigua i no es trobin en
condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat”
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Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i Datar a BASE-Gestió d’ingressos, el rebut corresponent a la taxa per
recollida d’escombraries de l’exercici de 2015, de l’immoble situat al carrer Sant Bernat
Calvo núm. 18, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe
emès pel tècnic municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos i a la persona interessada.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els dos primers mesos de l’any.
C) Vist l’escrit presentat pel Sr. D. S. E. en representació de la mercantil WABI,
PROPERTY & DEVELOPMENT, SL ( Registre d’entrada núm. 5012, de 27-07-2015) en
el que demana la devolució de l’ingrés indegut, com a conseqüència d’haver fet un ingrés
de 848,05€ per error en el compte de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que la unitat d’hisenda ha comprovat que efectivament el dia 22 de juliol, l’empresa
a dalt indicada va fer un ingrés en el número de compte de Catalunya Caixa per import de
848,05€ i que aquest import no correspon a cap concepte tributari del qual la societat en
sigui subjecte passiu, i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat
Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Retornar a l’empresa WABI, PROPERTY & DEVELOPMENT SL, la quantitat
de 848,05 €, per haver-se ingressat per error en el compte de l’Ajuntament.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció municipal de fons.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS DE TAXES D’OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL.

A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA
SAU ( R. E. Núm. 5081, de 29-07-2015), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
bruts corresponents al segon trimestre de 2015, per a realitzar el càlcul de la taxa per
ocupació del domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix

5

que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació en el terme municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda
i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 702633, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local del segon trimestre de 2015, per import de 609,63€, a SONATRACH
GAS COMERCIALIZADORA SAU, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a SONATRACH GAS
COMERCIALIZADORA SAU, junt amb la liquidació corresponent.
B) Vista la sol·licitud presentades per l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU ( R. E. Núm.
5328, de 11-08-2015), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al segon trimestre de 2015, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació de gas i electricitat en el terme municipal i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 702632, corresponent a la taxa per aprofitament del
domini públic local del segon trimestre de 2015, per import de 283,14€, a VODAFONE
ESPAÑA SAU, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a VODAFONE ESPAÑA
SAU, junt amb la liquidació corresponent.

3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
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Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201500000659), per import de 131.502,70 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la relació ADO201500000662 i ordenar la seva reposició, per import de 9,75 euros.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
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Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201500000660), per import de 18.639,51 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
C) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201500000685), per import de 251.581,23 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
D) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
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Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201500000689), per import de 330.366,65 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

E) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
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Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201500000695), per import de 217,04 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE
DIFERENTS MEMÒRIES VALORADES.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació del servei d’assistència tècnica per a la
redacció de diferents Memòries valorades, l’encàrrec de la direcció de les obres i de la
coordinació de la seguretat i salut, que conté la previsió d’existència de consignació
pressupostària suficient, d’acord amb l’informe emès per la Intervenció municipal de fons
de data 5 d’agost de 2015, a càrrec de la partida 13-15000-61900 (A-20017) del
pressupost municipal.
La responsable adjunta de Serveis Territorials i de Planificació ha emès informe en data
16 de juliol de 2015, respecte la tramitació del corresponent l’expedient de contractació,
d’acord amb allò que disposa l’article 174 i següents i concordants del Reial Decret
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 l’alcalde acctal, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de
regir la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei
d’assistència tècnica per a la redacció de diferents Memòries valorades, l’encàrrec de la
direcció de les obres i de la coordinació de la seguretat i salut.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de 27.200,00
€ (sense IVA) i 5.712,00 € en concepte d’IVA i que fan un total de 32.912,00 € (IVA
inclòs), a càrrec de la partida 13-15000-61900 (A-20017) del pressupost municipal, i
disposar l’obertura del procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de
l’esmentat contracte.
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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 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.

Vista la memòria valorada corresponent als treballs de substitució de l’enllumenat del
camp de futbol de l’Estadi Municipal de Vila-seca, que compleix els requisits que es
contemplen en la Disposició addicional sisena Llei Orgànica 2/2012 i Disposició
addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (RDL
2/2004, de 5 de març) com a inversió sostenible, i vista la proposta formulada per l’alcalde
acctal, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada corresponent als treballs de substitució de
l’enllumenat del camp de futbol de l’Estadi Municipal de Vila-seca, amb un pressupost
total de 155.301,45 € IVA inclòs.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PEL SEGUIMENT I CONTROL DE LA FACTURACIÓ ENERGÈTICA
MUNICIPAL.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 3 de juny de 2015, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació del servei d’assistència tècnica pel seguiment i control
de la facturació energètica municipal.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que l’empresa , ha presentat 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 atesa la proposta formulada per l’alcalde
acctal, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CENTRE DE RECURSOS PER A LA PROTECCIÓ DE LA
SALUT I EL MEDI el contracte servei d’assistència tècnica pel seguiment i control de la
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facturació energètica municipal, d’acord amb la proposta presentada pel preu anual de
9.650,00 € pressupost net, i 2.026,50 € en concepte d’IVA, que fan un total de 11.676,50 €
(IVA inclòs) amb una durada de tres anys, prorrogables per un any més per mutu acord,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida
2015.15.46200.22706 (D-21305) del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 482,50 €, d’acord amb l’article 95
del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
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.
4.4 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLAÙSULES I CONVOCATÒRIA
DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS EDIFICIS I
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
Vistos els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del servei de
conservació i manteniment dels edificis i dependències municipals en el municipi de Vilaseca, establint una durada del contracte de tres anys prorrogables per un any més per mutu
acord de les parts.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques
Particulars que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vistos els anteriors antecedents i atesa la proposta formulada per l’alcalde acctal, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari,
subjecte a regulació harmonitzada, sobre les taules de preus presentades i amb
puntuació sobre determinats aspectes reflectits en el plec de clàusules, i la despesa
màxima anual de 287.623,13 € exclòs l’IVA, més 60.400,86 € en concepte d’IVA (21%),
que fan un total de 348.023,99 € IVA inclòs, a càrrec de la partida 13 15220 21200 A21315 del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de
regir la contractació del servei de conservació i manteniment dels edificis i dependències
municipals en el municipi de Vila-seca, per un període de tres anys prorrogables per 1
any més, per mutu acord.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i el Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE), amb una antelació mínima de 52 dies naturals a
comptar des de la data de la seva remissió a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió
Europea, del dia assenyalat com a últim per a al presentació de les proposicions;
posteriorment, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i al
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), amb una antelació mínima de 15 dies naturals a
l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, on es farà constar la data
de remissió de l’anunci al DOUE.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada segons s’estableix en els
articles 16 i 301 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER
ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA D’HABITATGES.
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre
de 2014.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. P. C. S. per a la reparació i arranjament i
pintura de la façana de l’habitatge situat al c. Salauris, núm. 13 de Vila-seca, i vistos els
informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 17 i 28 de
juliol de 2015, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció de data 12 d’agost de 2015 en el que es fa constar l’existència
de consignació pressupostària a la partida 2015.13.15220.48900 D-20810 per tal de
finançar la subvenció sol·licitada.
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Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i atesa la proposta formulada per l’alcalde acctal, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Sra. M. P. C. S. una subvenció per import de 110,00 € per
l’arranjament, i reparació i pintura de l’habitatge del c. Salauris, núm. 13 de Vila-seca,
d’acord amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 110,00 € per a la concessió de la subvenció
esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2015
caldrà presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de
la realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
4.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE
L’ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA DE FAÇANES.

SUBVENCIONS

PER

A) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre
de 2014.
Vista la sol·licitud presentada pel Sra. M. J. M. P. per arranjament de la façana de
l’habitatge situat al c. Riudoms, núm. 5 de Vila-seca i vistos els informes favorables
emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 22 i 23 de desembre de 2014,
en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció de data 7 d’agost de 2015 en el que es fa constar l’existència
de consignació pressupostària a la partida 2015.13.15220.48900 O-19999 per tal de
finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atesa la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar el pagament a la Sra. J. M. P. de la subvenció per import de 328,90 €
per arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Riudoms, 5 de Vila-seca, d’acord amb
la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar l’endós del pagament de l’import de 328,90 € a la Comunitat de
Propietaris Riudoms 5 de Vila-seca, corresponent a la subvenció concedida a càrrec de
la partida 2015 13.15.220.48900 END-20000 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

B) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre
de 2014.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. F. B. S. per arranjament de la façana de l’habitatge
situat al c. Comte Sicart, núm. 4 de Vila-seca i vistos els informes favorables emesos pels
Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 9 i 17 d’abril de 2015, en els que s’acredita
el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 d’agost de 2015 en el que es fa constar l’existència
de consignació pressupostària a la partida 2015.13.15220.48900 O-20969 per tal de
finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atesa la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el pagament al Sr. F. B. S. de la subvenció per import de 120,00 € per
arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Comte Sicart, núm. 4 de Vila-seca, d’acord
amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

C) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre
de 2014.
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. S. F. per arranjament de la façana de l’habitatge
situat al c. Sant Josep, núm. 34 de Vila-seca i vistos els informes favorables emesos pels
Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 20 de novembre de 2014, en els que
s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 d’agost de 2015 en el que es fa constar l’existència
de consignació pressupostària a la partida 2015.13.15220.48900 O-20973 per tal de
finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atesa la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el pagament al Sr. J. S. F. de la subvenció per import de 214,27 € per
arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Sant Josep, 34 de Vila-seca, d’acord amb
la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

D) Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre
de 2014.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R. G. F. per arranjament de la façana de l’habitatge
situat al c. Dels Ferrers, núm. 14 de Vila-seca i vistos els informes favorables emesos
pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 28 i 29 de desembre de 2014, en els
que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 d’agost de 2015 en el que es fa constar l’existència
de consignació pressupostària a la partida 2015.13.15220.48900 O-20972 per tal de
finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atesa la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:

16

PRIMER.- Aprovar el pagament al Sr. R. G. F. de la subvenció per import de 949,61 € per
arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Dels Ferrers, 14 de Vila-seca, d’acord amb
la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
4.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER LA
INSTAL.LACIÓ D’UN ELEVADOR DE PERSONES.
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre
de 2014.
Vista la sol·licitud presentat per la Sra. C. G. S. per a la instal·lació d’un elevador de
persones a l’habitatge situat al c. Sant Antoni, 43 de Vila-seca i vistos els informes
favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 28 de juliol de 2015,
en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 d’agost de 2015 en el que es fa constar l’existència
de consignació pressupostària a la partida 2015.13.15220.48900 D-20968 per tal de
finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny i atesa la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Sra. C. G. S. una subvenció per import de 1.987,18 € per la
instal·lació d’un elevador de persones a l’habitatge situat al c. Sant Antoni, 43 de Vilaseca, d’acord amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 1.987,18 € per a la concessió de la subvenció
esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2015
caldrà presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de
la realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
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4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER L’ARRANJAMENT DE LA VORERA A LA CRUILLA DEL C. COMTE SICART I
CARRER DEL CASTELL DE VILA-SECA.
Donat que s’hauria de dotar a la cruïlla del c. Comte Sicart i el carrer del Castell de major
visibilitat, per millorar les condicions d’accessibilitat i habilitar més superfície
pavimentada.
S’han demanat tres pressupostos per tal de presentar oferta dels treballs a realitzar que son
les següents:
-

Const. y Reformas Jimaran SL

12.127,88 € (iva inclòs)

-

Const. Ferré SL

14.201,55 € (iva inclòs)

-

Plana Hortoneda SL

13.562,04 € (iva inclòs)

Vist el pressupost presentat per Construcciones y Reformas Jimaran SL, pels treballs
esmentats per import de 10.023,04 € sense IVA i 2.104,84 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 12.127,88 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com l’informe emes per
l’arquitecte municipal i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de
consignació pressupostària a càrrec de la partida 2015.13.15300.61901 AD-21124 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 conceptuarse 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 l’alcalde
accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a Construcciones y Reformas Jimaran SL, el contracte menor d’obres
per l’arranjament de la vorera a la cruïlla del c. del Comte Sicart i el c. Del Castell de Vilaseca, presentant un pressupost per import de 10.023,04 € sense IVA i 2.104,84 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 12.127,88 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 12.127,88 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2015.13.15300.61901 AD-21124 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a Construcciones y Reformas Jimaran SL, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
4.9
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI URBÀ PEL MUNICIPI.
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Per tal de mantenir l’estoc necessari de mobiliari urbà i poder fer front a les reposicions
exigides pel deteriorament produït pel normal ús dels materials, es fa necessària la
compra de bancs, papereres, jardineres etc.

-

S’han sol·licitat tres propostes a les següents empreses:
Benito Urban per un import de 10.246,20 €

-

Ferrocolat SL per un import de 10.960,00 €

-

Instal. i Muntatges Chércoles SL per un import de 11.012,00 €
Vist el pressupost presentat per l’empresa Benito Urban SLU, pel subministrament de
mobiliari urbà pel municipi de Vila-seca, que ascendeix a la quantitat de 10.246,20 € de
base imposable, més 2.151,70 € d'IVA al 21%, fent un total de 12.397,90 € (IVA inclòs),
considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap de l’àrea de serveis
públics i el de l’interventor municipal de fons en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida 2015.13.15300.61902 AD-20976 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 l’alcalde accidental, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Benito Urban SLU, el contracte menor de subministrament
de mobiliari urbà pel municipi de Vila-seca, presentant un pressupost per import de
10.246,20 € sense IVA i 2.151,70 € en concepte d’IVA, fan un total de 12.397,90 € (IVA
inclòs).
SEGON.- Aprovar les despeses de 12.397,90 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2015.13.15300.61902 AD-20976 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Benito Urban SLU, al departament de
serveis tècnics i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

4.10 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA SRA. S. B. R. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES OBRES DE
REFORÇ DE L’ESTRUCTURA I OBERTURA DE FINESTRES A LA PLANTA GOLFA AL
C. SANT BERNAT CALVO, 12 DE VILA-SECA.

19

Vista la sol·licitud de la Sra. S. B. R., de llicència municipal per les obres de reforç de
l’estructura i obertura de finestres a la planta golfa al c. Sant Bernat Calvó, núm. 12 de
Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’aparelladora municipal, i vista la
proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. S. B. R. la llicència municipal d’obres núm. 433/15 per les
obres de reforç de l’estructura i obertura de finestres a la planta golfa al c. Sant Bernat
Calvo, 12 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 dotze 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.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
8a.- La façana haurà de complir amb els condicionants estètics del casc antic:
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•
•
•

•
•

Els perímetres dels buits de façana estaran encerclats amb pedra natural de la
zona.
La fusteria exterior de façana ha de ser de fusta envernissada. Queden totalment
prohibits altres materials.
Els enlluïts rústecs i els estucats han de ser de colors terrossos. En cas de
façanes pintades aquestes seran igualment de colors terrossos, havent-se de
supervisar el colar de la façana pels Serveis Tècnics Municipals. Queden
totalment prohibits altres materials llevat de la pedra natural.
Les baranes de balcons han d’ésser metàl·liques amb perfileria massissa i pintades
de color negre o similar. Queden totalment prohibits altres materials.
Per l’ocultació de tot tipus de cablejat grapat per façana s’haurà de disposar d’una
motllura modular.

9a.- 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. 702349 de data 01.07.15 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. Instal. i obres
Taxa

283,86€
141,93 €
425,79 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior
DIFERÈNCIA 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. J. M. O. R. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA A LA PARCEL·LA 14 POLIGON 1 DEL TERME
MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud del Sr. J. M. O. R., de llicència municipal per les obres de construcció
d’una piscina a la parcel·la 14 polígon 1 del Terme Municipal, així com l’informe emès al
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respecte per l’aparelladora municipal, i vista la proposta formulada per l’alcalde
accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. M. O. R., la llicència municipal d’obres núm. 560/15 per la
construcció d’una piscina a la parcel·la 14 polígon 1 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 d’un mes i acabades en el termini
de tres 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.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització,
en cas de dificultar possibles plans municipals.
8a.- El nivell natural del terreny no es podrà modificar i tant la piscina com la depuradora
es construiran per sota de la rasant natural, sense ocupar el volum exterior.
9a.- 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. 674082 de data 30.04.15 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. Instal. i obres
Taxa

326,44€
163,22 €
489,66 €

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

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ERCROS SA DE LLICENCIA MUNICIPAL PER
L’ARRANJAMENT DEL MUR SITUAT A LA CRTA. DE LA PINEDA, KM 1,5 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Ercros SA, de llicència municipal per a l’arranjament del
mur “apartadero ferroviario” situat a la Crta de La Pineda, km. 1,5 de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’aparelladora municipal, i vista la proposta formulada per
l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Ercros SA, la llicència municipal d’obres núm. 540/15 per
l’arranjament del mur “apartadero ferroviario” situat a la Crta de La Pineda, km. 1,5 de Vilaseca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- S’haurà de comunicar l’inici de les obres al inspector municipal, per tal que en tingui
coneixement.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
4a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
5a.- El termini d'execució serà de tres mesos.
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6a.- L’interessat haurà de disposar prèviament a l’inici de les obres, dels
permisos/autoritzacions d’Adif i/o altres administracions més que puguin estar afectades.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
D) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA KEMIRA IBÉRICA SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
L’ESTESA DE LÍNIA DE MITJA TENSIÓ DES DE LA SUBESTACIÓ DE BELLISENS DINS
AL NOU CENTRE DE MESURA DINS DE LA FACTORIA BAYER DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Kemira Ibérica SA, de llicència municipal per a l’estesa de
línia de mitja tensió des de la subestació de Bellisens dins al nou centre de mesura dins
de la factoria Bayer de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’aparelladora
municipal, i vista la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Kemira Ibérica SA, la llicència municipal d’obres núm.
117/13 amb núm. ref. 12090012 v/ref 117/13 per donar subministrament elèctric des de la
subestació de Bellisens fins el nou centre de mesura dins de la factoria Bayer de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Caldrà disposar de les autoritzacions sectorials en relació a les afectacions de la
carretera CN-340 i la línia de ferrocarril.
2a.- Caldrà fer el seguiment arqueològic durant l’execució dels treballs de moviment de
terres.
3a.- Caldrà aportar Assumeix de Direcció signat i visat per tècnic competent
4a.- S’haurà de comunicar l’inici de les obres al inspector municipal per tal de fer el
replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i s’informarà de la
finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
5a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
6a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
7a.- S’assenyalarà l’obra, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d'acord amb l'existent en
el sector.
9a.- El termini d'execució serà d’un any.
10a.- Les instal·lacions que s'autoritzen hauran d'enretirar-se, sense dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
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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. 670579 de data 26.03.15 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. Instal. i obres
Taxa

1.293,92 €
323,48 €
1.617,40 €

Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

E) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA REFORMA DE LINIA AÈRIA A LES PARCEL·LES 3 I 4
DEL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, de llicència municipal
per a la reforma de la línia aèria a les parcel·les 3 i 4 del Terme Municipal de Vila-seca,
així com l’informe emès al respecte per l’aparelladora municipal, i vista la proposta
formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, la llicència municipal
d’obres núm. 443/15 amb núm. ref. 503.595 per la reforma de la línia aèria a les parcel·les 3
i 4 del Terme Municipal, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres s’hauran de dirigir per un tècnic competent.
2a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i es
comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
5a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
6a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent en
el sector.
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7a.- El termini d’execució serà de dos mesos.
8a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

F) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL NOU SUBMINISTRAMENT PER ANTENA DE TELEFONIA
MÒBIL A L’AVDA. VILA DEL COMU, NÚM. 1 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, de llicència municipal
per a realitzar un nou subministrament per antena de telefonia mòbil a l’avda. Vila del
Comú, núm. 1 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’aparelladora
municipal, i vista la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, la llicència municipal
d’obres núm. 499/15 amb núm. ref. 505.759 pel nou subministrament per antena de telefonia
mòbil a l’avda. Vila del Comú, núm. 1 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota
el següent condicionament:
1a.- La conducció anirà soterrada en la seva totalitat. No s’admet línea aèria.
2a.- Les obres s’hauran de dirigir per un tècnic competent.
3a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i es
comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
4a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal estaran d’acord amb l’existent en
el sector.
8a.- El termini d’execució serà de dos mesos.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
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G) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A L’OBERTURA D’UNA CATA A L’AVDA. ALCALDE PERE MOLAS, 3 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG SA, de llicència municipal per a
realitzar l’obertura d’una cata a l’avda. Alcalde Pere Molas, 3 de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’aparelladora municipal, i vista la proposta formulada per
l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres núm.
500/15 amb núm. ref. 150343TRC SH per a l’obertura d’una cata a l’avda. Alcalde Pere
Molas, 3 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Prèviament al inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició
de paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop
finalitzades la reposició sigui ràpida sense alterar l’estètica i imatge de l’entorn.
2a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i es
comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de la calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

H) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER A L’OBERTURA D’UNA RASA AL C. ALMERIA, 44 DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG SA, de llicència municipal per a
realitzar l’obertura d’una rasa al c. Almeria, núm. 44 de La Plana, així com l’informe emès
al respecte per l’aparelladora municipal, i vista la proposta formulada per l’alcalde
accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal d’obres núm.
465/15 amb núm. ref. 150315TRR SH per a l’obertura d’una rasa al c. Almeria, núm. 44 de
Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Prèviament al inici de les obres, el contractista haurà de disposar de peces de reposició de
paviment de les mateixes característiques que les existents al carrer, per tal que un cop
finalitzades la reposició sigui ràpida sense alterar l’estètica i imatge de l’entorn.
2a.- S’haurà de comunicar el seu començament al tècnic responsable de l’Ajuntament per
tal de fer el replanteig de l’obra amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i es
comunicarà la finalització de l’obra per la corresponent visita d’inspecció.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en el creuament de la calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans de començar les obres.
6a.- S’assenyalarà l’obra tant de dia com de nit, mitjançant tanques i enllumenat.
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.
9a.- Les instal·lacions que s’autoritzen hauran d’enretirar-se sense dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
4.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. M. C. C. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA PRIMERA FASE DE L’HABITATGE SITUAT AL
C. COMTE SICART, NÚM. 26 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. M. C. C., el retorn de la fiança dipositada per la construcció de
la primera fase de l’habitatge situat al c. Comte Sicart, núm. 26 de Vila-seca, per import
de 601,01 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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B) SOL·LICITUD DEL SR. R. G. F. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C. DELS
FERRERS, NÚM. 14 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. R. G. F., el retorn de la fiança dipositada per l’arranjament de la
façana de l’habitatge situat al c. Dels Ferrers, núm. 14 de Vila-seca, per import de 600,00
€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.12 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCIDENTAL DE DICTAR ORDRE D’EXECUCIÓ PER
ORDENAR L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE LA RAMBLA CATALUNYA, NÚM. 2,
DE VILA-SECA.
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de l’edifici
situat a la Rambla Catalunya, núm. 2 de Vila-seca, on s’observen les següents
deficiències:
-

Risc de despreniments de parts dels balcons i de la façana, a causa del seu
deficient estat de conservació.

Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
-

Arranjament dels balcons i de la façana, eliminant qualsevol perill de
despreniment i garantint la seguretat dels vianants, en el termini d’un mes.

Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a la CTAT PROP RAMBLA
CATALUNYA, 2, per tal de formular les al·legacions i presentar els documents que
consideri pertinents en defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
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concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
vista la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a la Ctat. Prop. Rambla Catalunya, núm. 2, que procedeixi a l’execució
de les actuacions necessàries per a conservar la façana de l’edifici , en les condicions de
seguretat i neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Arranjament dels balcons i de la façana, eliminant qualsevol perill de despreniment i
garantint la seguretat dels vianants
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

B) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCIDENTAL D’ORDRE D’EXECUCIÓ PER LA
NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL C. MONTSERRAT CABALLÉ, NÚM. 15, DE LA
PINEDA.
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del solar
situat al c. Montserrat Caballé, núm. 15, de La Pineda, propietat de CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL COSTA DORADA SL, on s’observen les següents deficiències:
-

Manca de neteja i abundància de matolls secs (bosses, papers, restes de poda...),
que suposen un greu risc d’incendi.

Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Neteja del terreny en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL COSTA DORADA SL, per tal de formular les al.legacions i presentar
els documents que consideri pertinents en defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al.legacions.
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Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
vista la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a CONSTRUCTORA INTERNACIONAL COSTA DORADA SL, que
procedeixi a l’execució de les actuacions necessàries per a conservar el solar situat al c.
Montserrat Caballé, núm. 15, de La Pineda, en les condicions de salubritat, seguretat i
neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja del terreny.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

C) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCIDENTAL D’ORDRE D’EXECUCIÓ PER LA
NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL P. PAU CASALS, 77 , DE LA PINEDA.
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del solar situat
al P. Pau Casals, núm. 77, de La Pineda, propietat de PROPIN-BEAL SL, on s’observen
les següents deficiències:
-

Manca de neteja i abundància de matolls secs, que suposen un greu risc
d’incendi.

Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Neteja del terreny en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a PROPIN-BEAL SL, per tal de
formular les al·legacions i presentar els documents que consideri pertinents en defensa
dels seus interessos.
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Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
vista la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a PROPIN-BEAL SL, que procedeixi a l’execució de les actuacions
necessàries per a conservar el solar situat al P. Pau Casals, núm. 77, de La Pineda, en
les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment exigibles, consistents en
l'execució dels següents treballs:
- Neteja del terreny.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

D) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCIDENTAL DE DICTAR ORDRE D’EXECUCIÓ PER
LA NETEJA DELS TERRENYS DE L’ÀMBIT DE L’ESTACIÓ DE FFCC, DE VILA-SECA.
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació dels terrenys
situats a l’àmbit de l’estació de FFCC, de Vila-seca, on s’observen les següents
deficiències:
-

El talús de la via del tren que dona al carrer de Castellet, es troba molt brut, ple de
matolls, restes de brossa i un creixement descontrolat de la vegetació.

-

El mur de separació entre l’estació del FFCC i la zona verda municipal està trencat
en diversos punts, protegit d’una manera provisional amb tanques tipus New
Jersey de plàstic, que no ofereixen la seguretat necessària.

-

El talús de transició entre l’andana de l’estació i la zona de l’aparcament esta ple
de runes d’obra i de brutícia.
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-

La zona de l’antic magatzem també està molt bruta i plena de vegetació.

-

A la zona que dona a la part posterior de l’estació meteorològica hi ha abundància
de restes d’obra.

Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
-

Neteja dels terrenys i reconstrucció del mur, en el termini d’un mes.

Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a ADIF, per tal de formular les
al.legacions i presentar els documents que consideri pertinents en defensa dels seus
interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al.legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
vista la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a ADIF, que procedeixi a l’execució de les actuacions necessàries per
conservar els terrenys de l’àmbit de l’estació de FFCC, en les condicions de seguretat i
neteja legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja dels terrenys i reconstrucció del mur.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per MIL.LENIUM 3000, SL. en què demana llicència
municipal per a l'ocupació de 40 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu
establiment destinat a l'activitat venda d’objectes de regal i articles de viatge, al Ps Pau
Casals (Punta Prima) 45, edf. Mediterrània, locals 14 i 15 de la Pineda, vistos els informes
emesos al respecte.
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.Concedir a MIL.LENIUM 3000 SL. llicència municipal per a l'ocupació de 40
m2 de la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat venda d’objectes de
regal i articles de viatge al Ps Pau Casals (Punta Prima) 45, edif. Mediterrània locals 14 i 15
de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 3.400 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 674212), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Vista la sol·licitud efectuada per DOLCE VITA REGALS, SL. en què demana llicència
municipal per a l'ocupació de 20 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu
establiment destinat a l'activitat venda d’articles de regal al Ps Pau Casals (Punta Prima) 45
edif. Mediterrània, local 09 de la Pineda, vistos els informes emesos al respecte.
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.Concedir a DOLCE VITA REGALS, SL. en què demana llicència municipal
per a l'ocupació de 20 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu establiment
destinat a l'activitat venda d’articles de regal al Ps Pau Casals (Punta Prima) 45 edif.
Mediterrània, local 09 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.700 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 674213), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
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TERCERLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

5.2
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.
Comunicació efectuada per DOPIGRAF, CB, SCP amb NIF. E43309731, d’inici de
l’activitat l'obertura d’una impremta a l’adreça Pol. Ind. Alba parcel.la F-601 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, com els fonaments de dret.
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.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per DOPIGRAF, CB, SCP amb NIF. E43309731, d’inici de
l’activitat l'obertura d’una impremta a l’adreça Pol. Ind. Alba parcel.la F-601 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.070,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 702522), 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.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER INSTAL.LAR
UNA PARADA AMBULANT AL MERCAT DELS ENCANTS DE LA PINEDA, ANY 2015.
Vistes les sol·licituds efectuades per diversos interessats, en les quals demanen llicència
municipal per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant
el present any 2015.
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.- Concedir als següents interessats, llicència temporal (Article 6, ordenança de
mercats de venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels
encants de la Pineda:
NIF: 19451152-Y
PARADA: 1
METRES: 8
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ACTIVITAT: marroquineria
NIF: 39851263-Z
PARADA: 2
METRES: 6
ACTIVITAT: roba
NIF: 39850859-R
PARADA: 3
METRES: 10
ACTIVITAT: CD, DVD, joguines i objectes de regal
NIF: 78576139-C
PARADA: 5
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 39861051-G
PARADA: 11
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 39910773-T
PARADA: 14
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 39868655-H
PARADA: 17
METRES: 10
ACTIVITAT: calçat

NIF: 40856154-N
PARADA: 28
METRES: 10
ACTIVITAT: roba i complements
NIF: 39876340-K
PARADA: 29-30-31
METRES: 16
ACTIVITAT: roba
NIF: 24083029-M
PARADA: 33
METRES: 8
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ACTIVITAT: roba
NIF: 39902886-W
PARADA: 39
METRES: 13
ACTIVITAT: roba i complements
NIF: 39723729-S
PARADA: 42
METRES: 4
ACTIVITAT: perfums i productes artesans
NIF: 33480802-R
PARADA: 56
METRES: 6
ACTIVITAT: roba i complements
NIF: 39660047-C
PARADA: 59
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 39716408-P
PARADA: 61
METRES: 12
ACTIVITAT: roba
NIF: 39942145-T
PARADA: 62
METRES: 10
ACTIVITAT: calçat
NIF: 42964002-W
PARADA: 70
METRES: 11
ACTIVITAT: roba

NIF: 49423710-E
PARADA: 71
METRES: 12
ACTIVITAT: roba
NIF: 39851629-N
PARADA: 79
METRES: 6
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ACTIVITAT: perfumeria i cosmètica
NIF: 47903755-E
PARADA: 133
METRES: 6
ACTIVITAT: roba, calçat i complements
NIF: 39846876-C
PARADA: 97
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 78100090-W
PARADA: 113
METRES: 6
ACTIVITAT: roba
NIF: 46653990-P
PARADA: 115
METRES: 10
ACTIVITAT: roba d'hogar
NIF: 39837929-C
PARADA: 117
METRES: 7
ACTIVITAT: roba, bijuteria i complements
NIF: 72533859-R
PARADA: 122
METRES: 6
ACTIVITAT: roba, bijuteria i cosmètica
NIF: 39880954-N
PARADA: 125
METRES: 6
ACTIVITAT: bijuteria i complements
NIF: 47933234-S
PARADA: 116-142B
METRES: 9
ACTIVITAT: bijuteria i articles de regal

NIF: X1398259-C
PARADA: 147
METRES: 8
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ACTIVITAT: bijuteria
NIF: 26481584-M
PARADA: 141
METRES: 6
ACTIVITAT: roba
NIF: 39851084-L
PARADA: 13
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: X2164608-D
PARADA: 154-179
METRES: 16
ACTIVITAT: bijuteria, marroquineria i roba
NIF: 39859633-N
PARADA: 156
METRES: 8
ACTIVITAT: roba i bijuteria
NIF: 39655295-Y
PARADA: 173
METRES: 6
ACTIVITAT: xurros
NIF: 39847821-E
PARADA: 166
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: 39870081-H
PARADA: 118
METRES: 12
ACTIVITAT: menatge, roba de la llar i articles de regal
NIF: 22603702-S
PARADA: 10
METRES: 10
ACTIVITAT: articles de pell
NIF: X0228850-T
PARADA: 94
METRES: 8
ACTIVITAT: articles de regal
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NIF: 39872852-Y
PARADA: 66
METRES: 8
ACTIVITAT: bijuteria i complements
NIF: 39676430-G
PARADA: 174
METRES: 10
ACTIVITAT: calçat
NIF: 39859121-Y
PARADA: 6
METRES: 9
ACTIVITAT: roba
NIF: 39663038-K
PARADA: 8
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: 47683038-J
PARADA: 12
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: X1883370-S
PARADA: 19
METRES: 10
ACTIVITAT: bijuteria
NIF: 41014413-P
PARADA: 35
METRES: 8
ACTIVITAT: marroquineria
NIF: 39922287-Z
PARADA: 40
METRES: 8
ACTIVITAT: Roba
NIF: 39703617-M
PARADA: 60
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
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NIF: 39856494-R
PARADA: 64
METRES: 10
ACTIVITAT: roba

NIF: 39862068-D
PARADA: 67
METRES: 10
ACTIVITAT: fruits secs i llaminadures
NIF: 35100875-T
PARADA: 80
METRES: 14
ACTIVITAT: articles de pell
NIF: 70644385-T
PARADA: 83
METRES: 8
ACTIVITAT: articles de regal
NIF: X0739870-Y
PARADA: 84
METRES: 8
ACTIVITAT: quadres a l'oleo
NIF: 39906617-F
PARADA: 86
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 49877374-B
PARADA: 90
METRES: 11
ACTIVITAT: articles de regal
NIF: 39679074-A
PARADA: 91
METRES: 14
ACTIVITAT: articles de regal i complements
NIF: 39676222-A
PARADA: 95
METRES: 8
ACTIVITAT: articles de l'hogar
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NIF: 39839438-B
PARADA: 102
METRES: 14
ACTIVITAT: ferreteria i menatge
NIF: 40856153-B
PARADA: 104
METRES: 8
ACTIVITAT: roba

NIF: 40906334-Y
PARADA: 130
METRES: 10
ACTIVITAT: calçat
NIF: 39848386-N
PARADA: 176
METRES: 10
ACTIVITAT: roba, bijuteria i complements
NIF: X0861295-Z
PARADA: 48
METRES: 6
ACTIVITAT: bijuteria
NIF: 39874096-P
PARADA: 58
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: X0864700-S
PARADA: 72
METRES: 10
ACTIVITAT: articles de pell
NIF: 17692795-E
PARADA: 103
METRES: 6
ACTIVITAT: roba
NIF: X3183228-M
PARADA: 105
METRES: 8
ACTIVITAT: bijuteria i articles de regal
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NIF: X0613788-X
PARADA: 109
METRES: 6
ACTIVITAT: bosses
NIF: X1380841-J
PARADA: 120
METRES: 6
ACTIVITAT: bijuteria
NIF: X0668266-R
PARADA: 123
METRES: 6
ACTIVITAT: bijuteria

NIF: 48019080-W
PARADA: 129
METRES: 8
ACTIVITAT: articles de l'hogar
NIF: X1417437-Q
PARADA: 44
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: 39921866-F
PARADA: 163
METRES: 8
ACTIVITAT: roba i complements
NIF: X0654381-P
PARADA: 165
METRES: 6
ACTIVITAT: bijuteria
NIF: 39930167-M
PARADA: 151
METRES: 5
ACTIVITAT: roba, calçat i complements
NIF: 39977155-G
PARADA: 78
METRES: 6
ACTIVITAT: roba
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NIF: 048007416-E
PARADA: 88
METRES: 6
ACTIVITAT: bijuteria
NIF: 39701806-B
PARADA: 57
METRES: 10
ACTIVITAT: menatge
NIF: 39875754-X
PARADA: 68
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: X2925970-W
PARADA: 150
METRES: 10
ACTIVITAT: articles de regal

NIF: X0665677-B
PARADA: 144
METRES: 10
ACTIVITAT: marroquineria
NIF: 46043309-T
PARADA: 110
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 35064177-X
PARADA: 63
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: 39864886-K
PARADA: 65
METRES: 12
ACTIVITAT: joguines
NIF: X0686733-E
PARADA: 7
METRES: 7
ACTIVITAT: bijuteria
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NIF: 47826546-R
PARADA: 158
METRES: 8
ACTIVITAT: calçat
NIF: X0619594-C
PARADA: 18
METRES: 4
ACTIVITAT: bijuteria
NIF: 48019532-V
PARADA: 128
METRES: 8
ACTIVITAT: bijuteria
NIF: 46751216-J
PARADA: 49
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: X1340155-Z
PARADA: 157
METRES: 10
ACTIVITAT: articles de regal

NIF: X0861260-W
PARADA: 51
METRES: 6
ACTIVITAT: bijuteria
NIF: X1497160-K
PARADA: 85
METRES: 8
ACTIVITAT: articles de regal
NIF: 39921007-E
PARADA: 32
METRES: 4
ACTIVITAT: bijuteria i complements
NIF: X2064399-B
PARADA: 34
METRES: 8
ACTIVITAT: bijuteria i articles de regal
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NIF: X0616870-X
PARADA: 149
METRES: 6
ACTIVITAT: articles de pell
NIF: 52645315-V
PARADA: 37
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 47933233-Z
PARADA: 146
METRES: 6
ACTIVITAT: bijuteria i articles de regal
NIF: 75107807-L
PARADA: 52-53
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: 39862839-K
PARADA: 143
METRES: 10
ACTIVITAT: xurros
NIF: 39868427-C
PARADA: 151A
METRES: 5
ACTIVITAT: roba

NIF: X2372565-T
PARADA: 159
METRES: 8
ACTIVITAT: roba i bijuteria
NIF: 39909905-Y
PARADA: 23-24
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: 39874027-P
PARADA: 138
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
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NIF: X1313629-F
PARADA: 107
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 39932269-Z
PARADA: 54
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 47481588-C
PARADA: 81
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: X6591207-M
PARADA: 0BIS
METRES: 3
ACTIVITAT: artesania
NIF: 43748182-C
PARADA: 135
METRES: 4
ACTIVITAT: roba d’hogar
NIF: 39856005-H
PARADA: 22
METRES: 6
ACTIVITAT: roba
NIF: X7564622-Z
PARADA: 26-27
METRES: 10
ACTIVITAT: calçat

NIF: 39954963-F
PARADA: 139
METRES: 6
ACTIVITAT: roba
NIF: 39705202-A
PARADA: 16
METRES: 8
ACTIVITAT: articles de regal
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NIF: 73086524-E
PARADA: 25
METRES: 8
ACTIVITAT: roba i bijuteria
NIF: 49875165-X
PARADA: 46
METRES: 6
ACTIVITAT: bosses i articles de regal
NIF: X2561678-F
PARADA: 55
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: X2471430-B
PARADA: 108
METRES: 8
ACTIVITAT: roba
NIF: 38774083-Q
PARADA: 50
METRES: 8
ACTIVITAT: articles de pell i complements
NIF: 39690974-N
PARADA: 43
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
NIF: 38109862-N
PARADA: 74
METRES: 8
ACTIVITAT: bijuteria i complements
NIF: 39888790-M
PARADA: 15
METRES: 10
ACTIVITAT: marroquineria

NIF: 39936088-S
PARADA: 75
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
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NIF: 39890302-E
PARADA: 98
METRES: 10
ACTIVITAT: roba
SEGON.- Aprovar les liquidacions següents, les quals han estat ingressades mitjançant
dipòsit previ, d’acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
NIF

LIQUIDACIÓ

IMPORT(€)

19451152-Y
39851263-Z
39850859-R
78576139-C
39861051-G
39910773-T
39868655-H
40856154-N
39876340-K
24083029-M
39902886-W
39723729-S
39690974-N
33480802-R
39660047-C
39716408-P
39942145-T
42964002-W
49423710-E
39851629-N
47903755-E
39846876-C
78100090-W
46653990-P
39837929-C
72533859-R
39880954-N
47933234-S
X1398259-C
26481584-M
39851084-L
X2164608-D
NIF

669.038
669.039
669.040
669.042
669.049
669.052
669.055
669.063
669.064
669.066
669.070
669.072
669.089
669.099
669.102
669.104
669.105
669.113
669.114
669.121
669.167
669.139
669.151
669.153
669.155
669.160
669.162
669.154
669.181
669.174
669.051
669.189
LIQUIDACIÓ

801,60
601,20
1.002,00
801,60
801,60
801,60
1.002,00
1.002,00
1.603,20
801,60
1.302,60
400,80
1.002,00
601,20
801,60
1.202,40
1.002,00
1.102,20
1.202,40
601,20
601,20
801,60
601,20
1.002,00
701,40
601,20
601,20
901,80
801,60
601,20
801,60
1.603,20
IMPORT(€)
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39859633-N
39655295-Y
39847821-E
39870081-H
22603702-S
X0228850-T
39888790-M
39872852-Y
39890302-E
39676430-G
39859121-Y
39663038-K
47683038-J
X1883370-S
41014413-P
39922287-Z
39703617-M
39856494-R
39862068-D
38109862-N
35100875-T
70644385-T
X0739870-Y
39906617-F
49877374-B
39679074-A
39676222-A
39839438-B
40856153-B
40906334-Y
39848386-N
X0861295-Z
39874096-P
X0864700-S
46509708-M
17692795-E
X3183228-M
X0613788-X
X1380841-J
X0668266-R
48019080-W
X1417437-Q
39921866-F
X0654381-P
39930167-M
NIF

669.191
669.200
669.199
669.156
669.048
669.136
669.053
669.109
669.140
669.201
669.044
669.046
669.050
669.057
669.068
669.071
669.103
669.107
669.110
669.116
669.122
669.125
669.126
669.128
669.132
669.133
669.137
669.141
669.143
669.166
669.203
669.092
669.101
669.115
669.117
669.142
669.144
669.148
669.158
669.161
669.165
669.090
669.197
669.198
669.185
LIQUIDACIÓ

801,60
601,20
1.002,0
1.202,40
1.002,00
801,60
1.002,00
801,60
1.002,00
1.002,00
901,80
1.002,00
801,60
1.002,00
801,60
801,60
801,60
1.002,00
1.002,00
801,60
1.402,80
801,60
801,60
801,60
1.102,20
1.402,80
801,60
1.402,80
801,60
1.002,00
1.002,00
601,20
1.002,00
1.002,00
1.002,00
601,20
801,60
601,20
601,20
601,20
801,60
1.002,00
801,60
601,20
501,00
IMPORT(€)
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39977155-G
048007416-E
39701806-B
39875754-X
X2925970-W
X0665677-B
46043309-T
35064177-X
39864886-K
X0686733-E
47826546-R
X0619594-C
48019532-V
46751216-J
X1340155-Z
X0861260-W
X1497160-K
39921007-E
X2064399-B
X0616870-X
52645315-V
47933233-Z
75107807-L
39862839-K
39868427-C
X2372565-T
39909905-Y
39874027-P
X1313629-F
39932269-Z
47481588-C
X6591207-M
43748182-C
39856005-H
X7564622-Z
39954963-F
39705202-A
73086524-E
49875165-X
X2561678-F
X2471430-B
38774083-Q

669.120
669.130
669.100
669.111
669.184
669.179
669.149
669.106
669.108
669.045
669.193
669.056
669.164
669.093
669.192
669.095
669.127
669.065
669.067
669.182
669.069
669.180
669.096
669.178
669.186
669.194
669.060
669.171
669.146
669.097
669.123
669.207
669.169
669.059
669.062
669.172
669.054
669.061
669.091
669.098
669.147
669.094

601,20
601,20
1.002,00
1.002,00
1.002,00
1.002,00
801,60
1.002,00
1.202,40
701,40
801,60
400,80
801,60
1.002,00
1.002,00
601,20
801,60
400,80
801,60
601,20
801,60
601,20
1.002,00
1.002,00
501,00
801,60
1.002,00
801,60
801,60
801,60
1.002,00
300,60
400,80
601,20
1.002,00
601,20
801,60
801,60
601,20
1.002,00
801,60
801,60

TERCER.- Aquestes llicències queden condicionades al següent:
1. L’horari de muntatge serà de 7:00 hores a 8:00 hores.
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2.
3.
4.
5.

L’horari de venda serà de 8:00 hores a 14:00 hores.
L’horari de desmuntatge serà de 14:00 a 15:00 hores.
Excepte els furgons tipus botiga, el vehicle no podrà romandre a l’interior del mercat.
Resta especialment prohibit l’estacionament dels vehicles sobre les voreres i zones de
vianants.
6. És responsabilitat del titular de la parada mantenir la perfecta neteja del lloc de la
concessió i els seus voltants.
7. L’incompliment d’algun dels punts anteriors serà conseqüència de la resolució de la
present llicència.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LES AMPA DE LES
ESCOLES I ELS INSTITUTS DEL MUNICIPI PEL CURS ESCOLAR 2014-2015.
Vistes les diferents sol·licituds de subvenció directe per als serveis educatius presentades
per les AMPA de les escoles i instituts del municipi, acompanyats de la declaració
responsable d’estar al corrent del pagament, així com programa d’activitats previstes pel
curs 2014 - 2015 i el pressupost corresponent.
De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions,
previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.
Vist l’informe justificatiu de la regidora d’Ensenyament on exposa que és considera
convenient i necessari contribuir al finançament d’una part de les despeses que tenen les
AMPA de les escoles i instituts, és per aquest motiu, que es proposa fer una aportació.
Vist l’informe d’inici de l’expedient en què es justifica aquestes subvencions ja previstes
nominativament en els pressupostos de l’ens local per aquest 2015 i atès que les
peticions van destinades al finançament d’equipaments i promoció d’activitats fora de
l’horari escolar, per tal de complementar l’educació dels alumnes i contribuir a potenciar la
participació.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per l’alcaldia
presidència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió de subvencions a les AMPA de les escoles i instituts del
municipi per a les finalitats següents, amb la excepció d’aquelles actuacions que
haguessin quedat incloses en l’objecte de la subvenció 2014:
-

Equipament: contribuir al bon funcionament regular de les AMPA per tal que
aquestes tinguin els mitjans per poder desenvolupar l’activitat i repercuteixi en la
tasca educativa als centres del municipi.
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-

Activitats educatives que es desenvolupen fora de l’horari escolar durant el curs
2014 - 2015 (teatre, esport, piscina, dansa...)

SEGON. Aprovar la concessió dels imports de les subvencions que s’indiquen a
continuació:
AMPA

Import

Partida

Escola Antoni Torroja i Miret

5.530

2015N143201248900 – AD 201500020076

Escola Sant Bernat Calvó

5.530

2015N143201348900 – AD 201500020077

Escola Mestral

5.530

2015N143201448900 – AD 201500020078

Escola Miramar

5.530

2015N143201548900 – AD 201500020080

Escola La Canaleta

2.730

2015N143201648900 – AD 201500020081

Escola Cal·lípolis

4.210

2015N143201748900 – AD 201500020082

Institut Ramon Barbat Miracle

6.030

2015N143201948900 – AD 201500020083

Institut Vila-seca

6.030

2015N143202048900 – AD 201500020084

TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat des de l’1 al 30 de setembre
de 2015 mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•
•
•

Instància sol·licitant el pagament.
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta
de Govern Local.
Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:
1.
Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de setembre
del 2014 fins al 31 d’agost de 2015. Hauran de ser factures
originals o fotocòpies compulsades on hi constin totes les dades
tant del proveïdor com del destinatari (nom, NIF, concepte, import,
data, IVA).
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2.
Document de relació de factures presentades i especificació
de les fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta
subvenció.
3.
Acreditar la publicitat i divulgació efectuada per la
col·laboració municipal.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar l’anagrama municipal en tots els cartells i
impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de
l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
QUART. Notificar aquest acord a les AMPA de les escoles i instituts del municipi i a la
Intervenció Municipal de Fons
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ AL CONSELL
ESCOLAR DE L’INSTITUT VILA-SECA PEL FUNCIONAMENT DEL PIP D’AUXILIAR
D’ESTABLIMENTS HOTELERS I RESTAURACIÓ.
Vist la sol·licitud de subvenció directe per als serveis educatius presentada pel Consell
Escolar de l’institut Vila-seca, acompanyada de la declaració responsable d’estar al
corrent del pagament, així com la descripció del Pla d’Iniciació Professional del curs 2014
- 2015 i el pressupost corresponent.
Atès que es considera que aquesta finalitat justifica l’aportació econòmica municipal.
De conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, que regula la concessió directa de subvencions,
previstes nominativament en els pressupostos dels ens locals.
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Vist l’informe justificatiu de la regidora d’Ensenyament on exposa que és considera
convenient i necessari contribuir al finançament per a la reposició d’aquest material i
equipament ja que aquesta acció formativa respon a la voluntat municipal que es va
manifestar amb anterioritat al Departament d’Ensenyament, és per aquest motiu, que es
proposa fer una aportació de 6000 € per a la realització de les compres de material
necessàries per al curs 2014-2015 (període de gener a juny de 2015).
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per l’alcaldia
presidència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’una subvenció de 6000 € a l’Institut Vila-seca per atendre
el pagament d’una part de les despeses del Programa d’Iniciació Professional (abans PQPI)
del curs 2014-2015 (el període gener – juny de 2015) per reposicions de l’equipament del
programa.
SEGON. Aprovar la despesa a càrrec de la partida 2015 14 32009 48900 del vigent
pressupost municipal AD 201500020804.
TERCER. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses de reposició de material fungible
necessari per al desenvolupament de les activitats d’hoteleria i d’equipaments
necessaris per al funcionament del Pla d’Iniciació Professional.
2. L’entitat haurà de justificar com a màxim el dia 31 de setembre de 2015 la despesa
realitzada per als conceptes ja descrits en l’anterior punt, mitjançant la presentació
de la següent documentació:
•
•
•
•

Instància sol·licitant el pagament.
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
Fotocòpia del trasllat de concessió de la subvenció aprovada per la Junta
de Govern Local.
Memòria econòmica amb aportació dels justificants de les despeses:
1.
Seran vàlides les factures compreses entre l’1 de gener fins
al 31 d’agost de 2015. Hauran de ser factures originals o fotocòpies
compulsades on hi constin totes les dades tant del proveïdor com
del destinatari (nom, NIF, concepte, import, data, IVA).
2.
Document de relació de factures presentades i especificació
de les fonts de finançament de les activitats objecte d’aquesta
subvenció.
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3.
Acreditar la publicitat i divulgació efectuada per
col·laboració municipal.

la

3.El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar l’anagrama municipal en tots els cartells i
impresos anunciadors dels actes i celebracions que es facin amb motiu de
l’activitat subvencionada o en qualsevol altra mitjà de difusió.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
QUART. Notificar aquest acord a l’Institut Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.

A) Atès que l’empresa SERVITUR SALVAMENT, S.L., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 50.000 euros, per a la transformació del contracte de treball en fix o
fix discontinu de 25 treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a
l’Ocupació 2013, a través del programa Impuls a l’Ocupació 2014.
Atès que l’empresa SERVITUR SALVAMENT, S.L., ha sol·licitat el pagament de la
subvenció i ha presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 de les
bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 42.000 euros, corresponents a la transformació del
contracte de treball en fix o fix discontinu de 21 treballadors subvencionats mitjançant el
programa Impuls a l’Ocupació 2013.
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Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa SERVITUR
SALVAMENT, S.L., en 42.000 euros per a la transformació del contracte de treball en fix
o fix discontinu de 21 treballadors subvencionats mitjançant el programa Impuls a
l’Ocupació 2013 i, deixar sense efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 42.000 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-20974) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa DISGUIMAR GROUP, S.L.U.
B) Atès que l’empresa SERVITUR SALVAMENT, S.L., té aprovada la concessió d’un
incentiu per import de 18.750 euros, per a la contractació de 25 treballadors aturats
durant tres mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa SERVITUR SALVAMENT,
S.L., ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la documentació a la que es
fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa, es proposa el
pagament d’un incentiu per import de 13.500 euros, corresponents a la justificació de 18
contractes realitzats i justificats de tres mesos a jornada completa.
Atès que aquests terminis s’ajusten als mínims establerts a l’article 6.1 de les bases que
els fixa en un mínim de 3 mesos.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a l’empresa SERVITUR
SALVAMENT, S.L., en 13.500 euros per la contractació de 18 treballadors aturats durant
tres mesos a jornada completa, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i, deixar sense
efecte la part de subvenció no justificada.
SEGON. Aprovar el pagament d’un incentiu per import de 13.500 euros, a càrrec de la
partida 14.24100.47000 (O-20026) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’empresa SERVITUR SALVAMENT, S.L.
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6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS QUE HAGIN INSTAL.LAT UNA NOVA EMPRESA AL
MUNICIPI DURANT L’ANY 2014, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2014.
Atès que l’emprenedora C. G. S., te aprovada la concessió d’un incentiu per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut dotze mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedora C. G.
S., ha sol·licitat el pagament del 100% de la subvenció i ha presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.2.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per l’emprenedora, es proposa el
pagament del 100% de l’incentiu per un import de 2.000 euros, corresponents a la
justificació dels 12 primers mesos d’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 100% de l’incentiu final a concedir a l’emprenedora C. G. S.,
en 2.000 euros, corresponents a la justificació del període de 12 mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar el pagament del 100% de l’incentiu final per import de 2.000 euros, a
càrrec de la partida 14.43300.47000 (relació O-676) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’emprenedora C. G. S.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA
FUNDACIÓ PRIVADA ABADIA DE MONTSERRAT 2025, CORRESPONENT A L’ANY
2015.
Vist la relació de justificants presentats per la Fundació Abadia de Montserrat 2025,
corresponents a justificar l’import de l’aportació anual del 2015, en concepte d’ajuda
econòmica destinada al compliment de les finalitats d’interès generals pròpies de la
fundació, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 20
de maig de 2015.
Vist l’informe favorable de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal
de Fons, 12-2015-486, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per la Fundació Privada Abadia
de Montserrat 2025, mitjançant factures, per un import de 3.202,27 €, com a justificants
de la subvenció concedida a la Fundació Privada Abadia de Montserrat 2025.
SEGON.- Aprovar el pagament de l’aportació per un import de 3.000,00 €, a càrrec de la
partida 14 33015 48900, (O 20048) del pressupost municipal de 2015.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ESPLAI DE GENT GRAN SANT
ESTEVE.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve pel
funcionament ordinari i d’activitats corresponent a l’any 2015, concedida per la Junta de
Govern Local de data 27 de maig de 2015,
Vista la sol·licitud de pagament presentada per l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve,
acompanyada de la documentació justificativa requerida al punt 2n, apartat 3 de l’acord
de Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2015, que justifica que la subvenció
concedida s’ha destinat a finançar les despeses de funcionament i activitats sol·licitades
per a l’any 2015, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2015.
SEGON. Aprovar les despeses i el seu pagament a Associació de l’Esplai de Gent Gran
Sant Esteve, amb NIF G-43125780, per un import de 3.578,00 €, a càrrec de la partida
2015 14 23102 48000 O 19925 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DE
L’ANY 2015 CORRESPONENT A DIVERSOS SERVEIS SOCIALS QUE PRESTA EL
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès on figura la liquidació
corresponent al segon trimestre de l’any 2015 dels diversos serveis socials que presta
l’esmentat consell a l’Ajuntament segons acord del dia 2 de març de 2009.
Vist l’aprovació per Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2014, del nou
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’ajuntament, amb les
mateixes condicions del Conveni inicial i amb una previsió de despeses de 206.000,00 €.
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Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació del segon trimestre de l’any 2015 corresponent als
diversos serveis socials que presta el Consell Comarcal de Tarragonès per un import total
de 49.744,81 € a càrrec de la partida 2015.14.23100.48000 O 19922 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent indicat pel Consell comarcal en el seu escrit.
TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès a Intervenció
Municipal de Fons.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA COM A
JUSTIFICACIÓ D’UN AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2015 en què es va aprovar
la concessió d’ajuts d’urgència social per a la realització de diferents pagaments relacionats
amb aquest ajuts, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per despeses
derivades de l’adquisició d’unes ulleres graduades, a L. L. D., amb NIF 08360331S, per
import de 80,00 €, a càrrec de la partida 2015 14 23100 48000 O-20979 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut,
a OPTICA MUNTADA, Sr. J. M. H., amb NIF 39848146W, END 20981.
TERCER. Aprovar la documentació presentada com a justificació de l’ajut per despeses
derivades de l’adquisició d’unes ulleres graduades, a I. C. G., amb NIF 39859476Q, per
import de 70,00 €, a càrrec de la partida 2015 14 23100 48000 O-20980 del vigent
pressupost municipal.
QUART. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest ajut,
a ÓPTICA VILA-SECA, M. M. S. A., amb NIF 39858970Q, END-20982.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT A L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA
DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR ADDICIONAL DES DE LA PINEDA ALS
INSTITUTS, CURS 2015-2016.

Vist l’expedient tramitat per a la contractació del servei de transport escolar addicional del
nucli de la Pineda als instituts de Vila-seca per al curs 2015-2016, iniciat per acord de la
Junta de Govern Local de 12 d’agost de 2015, mitjançant procediment negociat urgent.
Vist que a l’expedient consta que s’ha invitat a participar a tres empreses del sector del
transport.
Vist que durant el termini concedit a les empreses se n’han presentat dues: l’empresa
Autocars Nika, SL i l’empresa Teresa y José Plana Empresa Plana SL.
Vist l’acta del dia 20 d’agost de 2015 on es recull el resultat de l’obertura dels sobres
presentats i vista la puntuació atorgada a cada una de les propostes aplicant els criteris
estipulats a la clàusula sisena del plec de condicions, amb el següent resultat:

NOM

TERESA Y JOSÉ
PLANA SL
AUTOCARS NIKA
SL

Característiques
del vehicle afecte
al servei
(Fins a 4 punts)

Suport tècnic
del servei

Oferta
econòmica

(Fins a 2
punts)

(Fins a 12
punts)

3,50

2

12

17’50

3

2

11’16

16’16

Puntuació
final

Vist que la millor puntuació és l’obtinguda per l’empresa Teresa y José Plana Empresa
Plana SL i en compliment dels tràmits procedimentals, cal requerir al licitador millor
classificat per tal que justifiqui la solvència econòmica i presenti la documentació
requerida en el termini de 10 dies fixat a la clàusula 18 del plec, juntament amb la fiança
definitiva.
Per tot això, i de conformitat amb allò que disposa l’article 151 i la Disposició Addicional
Segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i vista la proposta formulada per l’alcaldia presidència, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER- Requerir al licitador Teresa y José Plana Empresa Plana SL, com a licitadora
que ha obtingut la millor puntuació en el procediment tramitat per a l’adjudicació del servei
de transport escolar addicional des del nucli de la Pineda als dos instituts de Vila-seca,
curs 2015-2016, essent l’import del servei de 22.310,75 euros més 2.231,08 euros en
concepte del 10% d’IVA, la qual cosa fa un total de 24.541,83 euros, perquè en el termini
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de 10 dies aporti la garantia definitiva per import de 1.115,54 euros, i la documentació
justificativa establerta en la clàusula divuitena del plec de clàusules.
SEGON- Publicar aquest acord en el perfil del contractant.
TERCER- Notificar aquest acord a l’empresa Teresa y José Plana Empresa Plana SL. i a
la Intervenció Municipal.

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 general,

Adolf Barceló Barceló

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2015.09.02 11:41:58 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona

L’alcalde acctal,

Xavier Farriol Roigés
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