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

DATA:
LLOC:
HORARI:

13 de febrer de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,00 a 19,45 hores

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 6 DE FEBRER DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 6 de febrer de 2017, que
són aprovades per unanimitat.
2n.- DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL.

A) Vista la declaració presentada per l’empresa ZELTRIA ENERGIA, SL (Registre d’Entrada
núm. 0530, de 27-01-2017) 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 quart trimestre de 2016, 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 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. 766.861, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local del quart trimestre de 2016, per import de 215,29 €, a ZELTRIA
ENERGIA, SL, com empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a ZELTRIA ENERGIA,
SL junt amb la liquidació corresponent.
B) Vista la declaració presentada per l’empresa CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, SAU
(Registre d’Entrada núm. 0542, de 27-01-2017) 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 a l’exercici de 2016, 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 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. 766.862, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local de l’exercici 2016, per import de 33.276,39 €, a CEPSA GAS Y
ELECTRICIDAD, SAU.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a CEPSA GAS Y
ELECTRICIDAD, SAU junt amb la liquidació corresponent.
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3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDACIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS PER LA TAXA
D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 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 que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació d’electricitat en el terme municipal.
Atès que s’ha comprovat per la Hisenda municipal que en data 30-01-2017 diverses
empreses elèctriques que operen al municipi han ingressat els imports corresponents a la
taxa del quart trimestre de 2016 i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Validar les autoliquidacions que s’indiquen a continuació, pels imports i els
subjectes passius indicats, corresponents per la taxa per aprofitament del domini públic local
del quart trimestre de 2016, com a empreses subministradores de serveis públics:

SUBJECTE PASSIU
ENDESA DISTRIBUCION ELETRICA, SL
ENDESA ENERGIA, SAU
ENDESA ENERGIA XXI SLU

AUTOLIQUIDACIO
766859
766860
766858

IMPORT
55.737,04 €
169.624,20 €
3.720,68 €

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i als interessats.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 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.
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
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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-201600001062), per import de 75.407,22 €, 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.
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.
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-20170000068), per import de 24.855,97 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000069 i ordenar la seva reposició, per import de 111,70 euros.
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TERCER. 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-201700000072), per import de 428.653,92 €, 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 DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE
MILLORA I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. (FASE I)

Vist el projecte bàsic i d’execució de Millora i ampliació del Cementiri de Vila-seca, (fase I)
redactat per l’arquitecte A. P. M..
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Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2016, que va aprovar
inicialment el projecte esmentat i va resoldre obrir un termini d’informació pública als
efectes de presentació d’al·legacions.
Atès que durant el tràmit d’informació pública, tal i com recull el certificat del secretari
general de data 26 de gener de 2017, no es van presentar al·legacions.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 6 de febrer actual, que informa que
per part de l’arquitecte redactor s’ha presentat la documentació indicada als informes
tècnics de data 4 i 8 de novembre de 2016, i vista la proposta formulada per la Regidoria
de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte bàsic i d’execució de Millora i ampliació del
Cementiri de Vila-seca, (fase I) redactat per l’arquitecte A. P. M., amb un pressupost total
de 450.189,26 € IVA inclòs.
SEGON. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

4.2 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI PER DICTAR ORDRE
D’EXECUCIÓ EN L’EXPEDIENT 829/16 PER LA NETEJA DE LA PARCEL.LA 134-A
DEL POLÍGON L’ALBA, DE VILA-SECA.
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de la parcel.la
134-A, del Polígon l’Alba, de Vila-seca, on s’observen les següents deficiències:
- Manca de neteja, plena de matolls i amb restes de fustes i cartrons.
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:
-

Haurà de procedir a la neteja del terreny en el termini d’un mes.

Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat al propietari Sr. Agustí Pagés
Mas, 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.
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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 la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar al Sr. A. P. M. que procedeixi a l’execució de les actuacions
necessàries per conservar la parcel.la F-134A, del Polígon l’Alba, en les condicions de
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 €.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI D’APROVACIÓ DEL
PAGAMENT D’UNA FACTURA GENERADA PER UNA EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.
Vist l’expedient d’ordre d’execució 458/15 dictat a GESTION APE CAMPUS OSCA per
ordenar la neteja de la parcel.la ZR-5, del PP-VI-1, de Vila-seca, respecte al qual en virtut
d’acord de la Junta de Govern Local de 25 de juliol de 2016, s’acordà l’execució
subsidiària dels treballs de neteja de la parcel.la.
Vista la factura presentada per J. MORELL SL, número V16/142, per import de 786,50 €,
en concepte de neteja de parcel.la ZR-5, del PP-VI-1, de Vila-seca, amb càrrega i
transport a l’abocador.
Vist que l’actual propietari de la finca és MARINO LÓPEZ XXI SL.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Anul·lar la liquidació referència 0000766595 07, i el requeriment per fer efectiu
l’import de la mateixa, acordats en Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2016.
SEGON. Aprovar la liquidació núm. 766.849 que se li notifica amb aquest acord, i requerir
a MARINO LÓPEZ XXI SL el pagament de la mateixa per import de 786,50 €,
corresponent a l’execució subsidiària dels treballs de neteja de la parcel.la ZR-5, del PPVI-I.
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TERCER. Notificar aquest acord a GESTIÓN APE CAMPUS OSCA SL, MARINO LÓPEZ
XXI SL i a l’Intervenció Municipal.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI PER DICTAR ORDRE
D’EXECUCIÓ EN L’EXPEDIENT 854/16 PER LA NETEJA DE LA PARCEL.LA 134-B
DEL POLÍGON L’ALBA, DE VILA-SECA.
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de la parcel.la
134-B, del Polígon l’Alba, de Vila-seca, on s’observen les següents deficiències:
-

Manca de neteja, plena de matolls i amb restes de fustes i cartrons.

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:
-

Haurà de procedir a la neteja del terreny en el termini d’un mes.

Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat al propietari CONTRATAS Y
SERVICIOS TGN, 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 la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a CONTRATAS Y SERVICIOS TGN SA, que procedeixi a l’execució
de les actuacions necessàries per conservar la parcel.la F-134B, del Polígon l’Alba, en les
condicions de 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
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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 €.
4.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE L’ATENEU PI I MARGALL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE VOLTES,
NÚM. 1 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’Ateneu Pi i Margall de llicència municipal per a l’arranjament de la
façana de l’edifici situat a la Plaça de Voltes, núm. 1 de Vila-seca, així com l’informe emès
al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Ateneu Pi i Margall, la llicència municipal d’obres 915/16 per
l’arranjament de la façana de l’edifici situat a la Plaça de Voltes, núm. 1 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 des del seu començament, 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.
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6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- S’ha d’acreditar haver signat contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
11a.- En cas que sigui necessari ocupar la via pública durant l’execució de les obres,
s’haurà de sol·licitar de forma prèvia l’autorització corresponent.
12a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
13a.- La façana haurà de complir amb els condicionants estètics establerts a la
Normativa del PGOU:
- La fusteria exterior i persianes han de ser de fusta envernissada. Queden
totalment prohibits altres materials.
-

Els enlluïts, estucs o similars, o acabats de pintura han de ser de colors terrossos.
Abans de l’aplicació d’aquests acabats caldrà lliurar als Serveis Tècnics
Municipals una mostra de colors a aplicar.

-

Els perímetres dels buits de façana estaran encerclats amb pedra natural.

-

Les baranes dels balcons han d’esser metàl·liques amb perfileria massissa i
pintades de color negre o similar. Queden prohibits altres materials.

14a.- 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. 766840 97 de data 06.02.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

120,00 €

Tributs satisfets amb caràcter provisional i

120,00 €
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a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 603,50 € 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 DE ORANGE ESPAGNE SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
REALITZAR UNA CALA DE REPARACIÓ AL C. COMTE SICART, NÚM. 63 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Orange Espagne SL de llicència municipal per a realitzar
una cala de reparació al c. Comte Sicart, núm. 63 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Orange Espagne SL, la llicència municipal d’obres
729/16 per a realitzar una cala de reparació al c. Comte Sicart, núm. 63 de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
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9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

C) SOL·LICITUD DE ORANGE ESPAGNE SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A
REALITZAR UNA ARQUETA I CANALITZACIÓ AL CARRER MONTSERRAT CABALLÉ I
CALA DE REPARACIÓ A L’AVDA. RAMON D’OLZINA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Orange Espagne SL de llicència municipal per a realitzar
una arqueta i canalització al c. Montserrat Caballé i cala de reparació a l’avda. Ramon
d’Olzina de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Orange Espagne SL, la llicència municipal d’obres
796/16 per a realitzar una arqueta i canalització al carrer Montserrat Caballé i cala de
reparació a l’avda. Ramon d’Olzina de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota
el següent condicionament:
1a.- Com a condició preceptiva, l’arqueta a instal·lar serà d’ús compartit amb les diferents
operadores interessades. Així doncs, prèvia l’inici de les obres, s’haurà de presentar tota la
documentació signada per les diferents parts on es justifica dit requeriment.
2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
7a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
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9a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
10a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
11a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE LES
OBRES D’ACCESSIBILITAT PER A VIANANTS EN UN TRAM DE L’AV.
GENERALITAT.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació de les obres compreses en la millora d’accessibilitat per a vianants a
l’avinguda Generalitat tram comprès entre el c. Vila dels Olzina i el c. De Barenys de Vilaseca, donat que manca una uniformitat en la resolució dels guals adaptats i per tal
d’evitar les diferents tipologies de passos de vianants existents en cada barri.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Construcciones y
Reformas Jimaran SL per un import de 21.491,20 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres de
millora de l’accessibilitat per a vianants a l’avinguda Generalitat tram comprès entre el c.
Vila dels Olzina i el c. De Barenys de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran SL el contracte
d’obres de millora de l’accessibilitat per a vianants a l’avinguda Generalitat tram comprès
entre el c. Vila dels Olzina i el c. De Barenys de Vila-seca, per un import de 21.491,20 €,
més 4.513,15 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 26.004,35 €, per
haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC-3143
del pressupost de l’any 2017.
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QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER LA
REDACCIÓ DE LES MEMÒRIES VALORADES, ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT I
POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRES D’ADEQUACIÓ I PAVIMENTACIÓ DE DOS
SOLARS MUNICIPALS PER A APARCAMENT PÚBLIC I PAVIMENTACIÓ DEL
PASSEIG CIUTAT DE MELBOURNE DE VILA-SECA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del servei de redacció de les memòries valorades, estudis de seguretat
i salut i posterior direcció de les obres i tasques de seguretat i salut per a l’adequació i
pavimentació de dos solars municipals per a aparcament públic i la pavimentació del
passeig Ciutat de Melbourne de Vila-seca, ja que actualment té un acabat de paviment de
sauló i no suporta l’ús intensiu dels vehicles.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa CIG Enginyeria
SLP per un import de 16.000,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor de servei de redacció de la memòria
valorada, estudi bàsic de seguretat i salut i posterior direcció de les obres de millora de
l’accessibilitat a l’avinguda Ramon d’Olzina al pas del pont del FFCC
SEGON.- Adjudicar a l’empresa CIG Enginyeria SLP contracte del servei de redacció de
les memòries valorades, estudis de seguretat i salut i posterior direcció de les obres i
tasques de seguretat i salut per a l’adequació i pavimentació de dos solars municipals per
a aparcament públic i la pavimentació del passeig Ciutat de Melbourne de Vila-seca, per
un import de 16.000,00 €, més 3.360,00 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un
total de 19.360,00 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC-3142
del pressupost de l’any 2017.
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QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D’EQUIPAMENT ESPORTIU AL PAVELLÓ
MUNICIPAL.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 12 de desembre de 2016 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament i col·locació
d’equipament esportiu al pavelló municipal.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte mitjançant procediment obert i una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord
amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial Decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen aquesta
contractació.
Vist l’Acta de la Mesa de Contractació de data 31 de gener de 2017 indicant que la proposta
més avantatjosa econòmicament per executar el subministrament de referència són les
presentades per l’empresa DISSENY TEA3, SL, respecte el Lot 1 Equipament esportiu i
Tanques, i l’oferta presentada per l’empresa TALLERES PALAUTORDERA, SA, respecte el
Lot 3 Mobiliari.
Vist que en l’esmentada Acta de la Mesa de Contractació de data 31 de gener de 2017 s’ha
constatat que l’oferta econòmica presentada per l’empresa classificada en primer lloc,
respecte al Lot 2 Marcatges, pistes i rètols TALLERES PALAUTORDERA, SA amb un
percentatge del 27,76 % de baixa, pot ser considerada desproporcionada o anormal, motiu
pel qual se li ha procedit a efectuar el corresponent requeriment d’acord amb l’article 152 del
TRLCSP.
En compliment als tràmits procedimentals cal requerir als l’adjudicataris per tal que
justifiquin la seva solvència i que presentin la documentació requerida en el termini
concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i vista la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual les ofertes que han obtingut la millor
puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu
dia, són les presentades per les empreses corresponents als lots següents:
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LOT 1: Equipament Esportiu i Tanques a l’empresa DISSENY TEA3, SL, pel preu de
80.800,00 € (IVA exclòs).
LOT 3: Mobiliari a l’empresa TALLERES PALAUTORDERA, SA, pel preu de 9.500,00 €
(IVA exclòs).

Puntuació total

PT (puntuació
oferta tècnica

Puntuació
Ampl. Termini
Garantia

1

DISSENY TEA 3, SL

80.800,00

9,66

45,9

10,0

13,4

69,3

2

3

TALLERES
PALAUTORDERA, SA

74.200,00

17,04

50,0

6,7

3,5

60,2

3

2

DECORESPORT, SA

84.000,00

6,09

44,2

3,3

0

47,5

9.650,00

24,23

50,0

10,0

0

60,0

Baixa
efectuada

Oferta
econòmica

Núm. Plica

1

Licitador

Núm. Ordre

OFERTA
ECONOMICA
(MAX. 50
PUNTS)

LOT 1. EQUIPAMENT ESPORTIU I TANQUES:

Puntuació total

PT (puntuació
oferta tècnica

Licitador

Puntuació
Ampl. Termini
Garantia

Núm. Plica

1

3

TALLERES
PALAUTORDERA, SA

2

1

DISSENY TEA 3, SL

12.300,00

3,42

39,2

5,0

10

54,2

3

2

DECORESPORT, SA

10.950,00

14,02

44,1

5,0

0

49,1

Baixa
efectuada

Oferta
econòmica

Núm. Ordre

OFERTA
ECONOMICA
(MAX. 50
PUNTS)

LOT 3. MOBILIARI:

SEGON.- De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP, requerir a l’empresa DISSENY
TEA3, SL, com a licitador que ha formulat la millor oferta, respecte al Lot 1, perquè dintre
del termini de deu dies hàbils següents a rebre la corresponent notificació, presenti la
documentació acreditativa de la seva solvència tècnica d’acord amb la clàusula vintena
del plec de clàusules administratives particulars i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 4.040,00 €, així com qualsevol altre document que li pugui ser
requerit, recordant-li que de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al
seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en
segona posició.
TERCER.- De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP, requerir a l’empresa TALLERES
PALAUTORDERA, SA com a licitador que ha formulat la millor oferta, respecte al Lot 3,
perquè dintre del termini de deu dies hàbils següents a rebre la corresponent notificació,
presenti la documentació acreditativa de la seva solvència tècnica d’acord amb la
clàusula vintena del plec de clàusules administratives particulars i també d’haver
constituït la garantia definitiva per un import de 482,50 €, així com qualsevol altre
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document que li pugui ser requerit, recordant-li que de no complir aquest requeriment no
procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hi
hagués quedat classificat en segona posició.
QUART.- Advertir a les empreses DISSENY TEA3, SL i TALLERES PALAUTORDERA,
SA, que de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor,
efectuant-se un nou requeriment als licitadors que hi haguessin quedat classificats en
segona posició.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SISÈ.- Notificar la present resolució als adjudicataris i a la resta de participants a la
licitació.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’UNA GARANTIA DEFINITIVA.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de desembre de 2014 va adjudicar a
ACO-GEST i Associats, SL. (Gabinet Assessors) el contracte de prestació dels serveis de
gestió i assessoria laborals de l’Ajuntament de Vila-seca i dels seus organismes
autònoms dependents, anys 2015 i 2016, per un import de 65.824,00 € (IVA inclòs), pel
total dels dos anys de vigència del contracte.
Per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu, l’adjudicatària
va constituir davant la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 2.720,00 euros, en
metàl·lic efectiu, de conformitat amb la carta de pagament número d’operació
201400029079 (Ref. Intervenció 14.005751), de data 11 de desembre de 2014; quantitat
que serà retornada o cancel·lada quan s'hagi produït el venciment del termini de garantia
i s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte o bé quan s’hagi resolt el contracte per
raó no imputable a l’adjudicatari.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i en data 31 de desembre de 2016
ha finalitzat el període de garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a cap
adjudicatari.
Atès que l’adjudicatària en data 12-1-2017 (RE 165) ha demanat la devolució de la fiança
dipositada com a garantia de l’adjudicació del procediment esmentat.
Vist l’informe jurídic del Cap de l’Àrea de Governació i la diligència d’Intervenció DI-03417, favorables a la devolució esmentada.
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Vistos els anteriors antecedents i la proposta formulada pel regidor delegat de l’Àrea de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Donar per finalitzat i liquidar l’adjudicació del contracte de prestació dels serveis
de gestió i assessoria laborals de l’Ajuntament de Vila-seca i dels seus organismes
autònoms dependents, anys 2015 i 2016 i, en conseqüència, autoritzar i retornar a
l’entitat ACO-GEST I ASSOCIATS, SL- a retirar l’import que va dipositar en la Tresoreria
Municipal en concepte de garantia definitiva.
SEGON. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons i a l’adjudicatària l'adopció del
present acord, amb l'objectiu que siguin practicats els assentaments comptables oportuns.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMAR UNA RECLAMACIÓ PRÈVIA A LA
VIA LABORAL.
Vist l’escrit de reclamació prèvia a la via jurisdiccional social formulat pel senyor F. T. G.
mitjançat correu certificat de data 30-1-17 (RE 646 d’1-2-17), contra la comunicació per la
qual es declara extingida la relació laboral temporal amb l’Ajuntament de Vila-seca del
senyor T., amb efectes 31-12-2016, així com també contra l’acord de denegació de la
prestació econòmica d’incapacitat temporal per part de la Mútua d’Accidents de Treball i
Malalties Professionals.
Atès que el senyor F. T. G. al·lega en síntesi que, en la data en que es va produir la
comunicació de la finalització del contracte temporal, la part actora es trobava en situació
d’incapacitat temporal, i que, per tant s’ha de considerar com d’acomiadament nul o
subsidiàriament improcedent.
Atès que, conforme amb el pronunciament de l’assessoria laboral i de les dades que
obren en l’Ajuntament, les al·legacions formulades no tenen cap fonament i la
inconsistència dels arguments del recurrent, en especial perquè:
- El contracte de treball es va realitzar en el marc del Programa d'activació per a
l'ocupació i el treballador estava inclòs en la resolució del SPEE 8Servei Públic
d’Ocupació Estatal), segons allò que disposa el DRL 16/2014, a resultes del Pla
d'ocupació municipal 2015-2016, destinat a la contractació, a temps parcial, de persones
aturades, com a peons ordinaris de serveis generals, dedicat al manteniment i
conservació dels espais públics i de les zones verdes del municipi.
- La durada del contracte de treball era de 1-7-2016 a 31-12-2016.
-Les tasques realitzades pel treballador van ser les aprovades pel SPEE per l'esmentat
Pla d'ocupació.
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- La data d'extinció del contracte coincideix amb la data de finalització del mateix, segons
allò que disposa l'art. 15 de l'Estatut dels Treballadors.
- La impossibilitat de poder abonar el subsidi de baixa mèdica, derivada de contingències
comunes, corresponent al mes de desembre de 2016, va ser per causa de no reunir la
carència específica necessària senyalada per la vigent Llei General de la Seguretat
Social.
Atès que article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social,
segons redacció donada per la Llei 3972014, d’1 d’octubre (LPACAP) si bé no exigeix la
reclamació administrativa prèvia a la acció judicial, sí que requereix el que denomina
“esgotament de la via administrativa prèvia a la via judicial social”.
Atès el que al respecte l’esgotament de la via administrativa disposen els articles 114 d
ela LPACAP i 52.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vistos els anteriors antecedents, el regidor de Governació proposa a la Junta de Govern
Local, òrgan competent per a resoldre, per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret de 30
de juny de 2015 (lletra k) punt 1r, relatiu al persona laboral no permanent) BOPT 201 de 298-15, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar la reclamació prèvia a la via jurisdiccional social formulada pel
senyor F. T. G. en data 30-1-2017 (RE 646 d’1-2-17), en base a les argumentacions
jurídiques que consten en l’expedient.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la part reclamant, juntament amb l’informe que ha
servit de motivació, amb indicació que contra la mateixa, en ser un acte definitiu que ha
esgotat la via administrativa, d’acord amb l’art. 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre,
reguladora de la jurisdicció laboral, podrà presentar demanda en el Jutjat de lo Social de
Tarragona.
5.3 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) Vista la sol·licitud efectuada per D. R. G. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una
activitat de llibreria al c. Comte Sicart, 14, baixos de Vila-seca, anterior titular ALFGER
GRUP, SCP.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes
emesos.
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I vista la proposta formulada pel regidor delegat de l’Àrea de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la comunicació efectuada per D. R. G., d’inici d’activitat
per canvi de nom de llibreria al c. Comte Sicart, 14, baixos de Vila-seca, anterior titular
ALFGER GRUP, SCP.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 289,50 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.765475), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Vista la sol·licitud efectuada per J. J. J. M. en què comunica l’inici per canvi de nom
d'una activitat reparació de vehicles Parc Tecnològic l 'Alba, F-070, anterior titular D. M. V.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes
emesos.
I vista la proposta formulada pel regidor delegat de l’Àrea de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la comunicació efectuada per J. J. J. M., d’inici d’activitat
per canvi de nom reparació de vehicles Parc Tecnològic l 'Alba, F-070, anterior titular D. M.
V.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 197,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766670), 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.
5.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS PER LES FACTURES EMESES
CORRESPONENTS ALS MESOS D’OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2016,
RELATIVES A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS.
JUSTIFICACIÓ:
FACTURES EMESES A ECOEMBES I SIRUSA:
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El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 28/10/2013) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes
España SA (ECOEMBES), pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les
quantitats econòmiques que ECOEMBES transferirà als Ens Locals per tal de
compensar-los econòmicament per la diferència de cost entre el sistema ordinari de
recollida i transport dels residus (recollida de totes les fraccions en un únic contenidor), i
el sistema de gestió que suposa la recollida selectiva del paper-cartró i d’envasos
lleugers i el corresponent transport a les plantes de gestió final assignades (GRIÑÓ
ECOLÒGIC, SA pels envasos lleugers, i SAICA NATUR, SL pel paper i cartró).
Així mateix, ECOEMBES també subvenciona la valorització energètica, en funció de la
composició dels residus de la fracció resta incinerats. Des de juliol de 2009 aquest
conveni va deixar de costat la valorització energètica, la qual va quedar supeditada a
l’existència de convenis individuals de cada ajuntament amb ECOEMBES. Així, i per tal
d’evitar la redacció i signatura del respectiu conveni amb cadascun dels municipis
mancomunats, es va decidir que fos SIRUSA qui s’encarregués de la gestió, i que un cop
l’any es procedís a liquidar el corresponent import a cada ajuntament, en funció de les
tones incinerades, prèvia recepció de la factura per part dels respectius municipis.

FACTURES EMESES A SAICA NATUR, SL:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de
2010, es troba adherit al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya, amb l’objecte
d’obtenir un marc estable per a la venta del paper i cartró recollit selectivament, i que
en el cas de Vila-seca és portat a la planta recuperadora de SAICA NATUR, SL, per
determinació del conveni amb ECOEMBES.
Així mateix, per Acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2016, s’ha adjudicat
el contracte del servei de transport, gestió i tractament dels residus de la deixalleria a
SAICA NATUR, SL. En el marc d’aquest contracte i a partir de juliol de 2016, es
procedeix a emetre factura a aquesta empresa per la recollida segregada dels residus
valoritzables de ferralla i metalls, olis vegetals i olis minerals usats.

FACTURES EMESES A ECOVIDRIO:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 25/06/2014) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO,
SA, pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques
que ECOVIDRIO transferirà als Ens Locals per tal de compensar-los econòmicament per
la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida i transport dels residus i el
sistema de gestió que suposa la recollida selectiva dels envasos de vidre i el
corresponent transport a les planta de gestió final assignada (Recuperadora de Vidrio
de Barcelona, SA).
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FACTURES EMESES A ECOFIMATICA, ECOLEC, ECOLUM, ECOTIC, ECO-RAEE’s I
ERP ESPAÑA:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de
2012, es troba adherit al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), per al període 2013-2017, i d’aquest conveni
se’n desprèn, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques que les entitats gestores
dels SIG d’aparells elèctrics i electrònics (ECOFIMATICA, ECOLEC, ECOLUM, ECOTIC,
ECO-RAEE’s i ERP ESPAÑA) transferiran als Ens Locals pels costos addicionals que els
comporta recollir selectivament i emmagatzemar els RAEE a les deixalleries i que
correspon sufragar als productors d’aparells elèctrics i electrònics.

Per tot l’exposat anteriorment, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures detallades a l’Annex I ( relació de DR
201700000060) per un import total de 60.790,14€ de base imposable, més 4.842,27€ en
concepte del 10% d’IVA (excepte en els casos de comercialització del paper-cartró i
ferralla, que estan exempts, i de l’oli mineral i vegetal que tenen un 21%), fent un total
net de 65.632,41€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE CARNAVAL
DURANT DIFERENTS DIES DEL MES DE FEBRER.
Amb motiu del carnaval 2017 durant els dies 24, 25, 26 i 28 de febrer de 2017, s’ha
previst un any més la concentració infantil de disfresses, l’Arribada del Carnestoltes, la
Gran rua de Carnaval, la Ball de Carnaval, la Batalla de Coixins i l’Enterrament de la
Sardina.
Atesa la necessitat d’instal·lar una carpa per les activitats previstes i cobrir les necessitats
tècniques per a la realització del actes de carrer i dotar les actuacions de les mesures de
seguretat adients.
Vist els informes de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de
Fons, 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.- Aprovar la realització dels actes programats amb motiu del Carnaval 201 que
tindran lloc els dies 24, 25, 26 i 28 de febrer de 2017 a Vila-seca
SEGON.- Aprovar una despesa per un import de 20.627,22.-€ per fer front a les despeses
d’infraestructures i seguretat necessàries per a realitzar les esmentades activitats, que
anirà a càrrec de les partides 14 33000 22609 A 3189 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de fons.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIÓ DE LES TARIFES DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES, CURS 2016-2017.
Vista la sol·licitud presentada per la mare de l’infant E.G. M., usuària de la llar d’infants
municipal Les Vimeteres per obtenir bonificació pel servei d’escolarització durant el curs
escolar 2016-2017.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
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
Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud per obtenir bonificació en l’escolarització del seu fill a la llar
d’infants municipal Les Vimeteres durant el curs escolar 2016-2017 ( de 15 de gener a 31 de
juliol de 2017).

Ajut a partir del 15 de gener de 2017:
Infant: E.G. M.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 28 €/mes
Aportació família, 112 €/mes
SEGON. Validar la despesa de la bonificació per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 734,50 euros que correspon a:
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Total mensual de la bonificació és de 113 €
Des del 15 de gener al 31 de gener: 56,50 €
De febrer a juliol: 678 €
Total: 734,50 €
Bonificació de l’escolarització: 552,50 €
Des de 15 de gener al 31 de gener: 42,50 €
De febrer a juliol: 510 €
Bonificació del menjador: 182 €
Des de 15 de gener al 31 de gener:14 €
De febrer a juliol: 168 €

L’aprovació de la despesa de 734,50 euros s’efectua a càrrec de la partida 14.32300
22799 (AD3144) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, a
les persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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