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

DATA:
LLOC:
HORARI:

27 de febrer de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,00 a 19,30 hores

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

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 20 DE FEBRER DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 20 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, D’ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA
FINANCERA LOCAL 2017.
La Diputació de Tarragona ha signat un Conveni amb la Generalitat de Catalunya per al
desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera local 2017.
Aquest Conveni regula les condicions en què la Diputació de Tarragona facilita el
pagament avançat de l’import d’uns crèdits concrets als ens locals que ho sol·licitin.
Els ens locals que s’adhereixin al Pla extraordinari d’assistència financera local 2017
cobraran de la Diputació de Tarragona, l’import facilitat per la Generalitat de Catalunya de
les obligacions reconegudes que es troben pendents de pagament. En el cas de Vilaseca ascendeixen a un total de 380.967,73 €.
En garantia de la devolució de l’import avançat, els ens locals han de transmetre a la
Diputació de Tarragona els drets de cobrament dels crèdits determinats a l’acord
d’adhesió, de forma que la Generalitat els pagarà directament a la Diputació.
En virtut de tot l’anterior, 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.- Que l’Ajuntament de Vila-seca s’adhereix al Conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, publicat a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona, amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera
local 2017.
SEGON.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la
Diputació de Tarragona un pagament per import de 380.967,73 €, per compte dels crèdits
que l’entitat té respecte de la Generalitat de Catalunya que es detallen tot seguit:

Doc. Financer
5000404596
5000064717
5000068826
5000373381

Text de posició
FCLC 2015 ajuntaments
FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015
FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015
FCLC 2013 municipis darrer pagament

Import
39.050,98
119.508,16
98.848,28
123.560,31

TERCER.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de
Vila-seca transmet a favor de la Diputació de Tarragona els drets de cobrament dels
crèdits esmentats, de manera que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de
Catalunya els ha de fer efectius directament a aquesta Diputació.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE L’INCREMENT DE LA TARIFA I
DEL CÀNON D’INCINERACIÓ DE LA FRACCIÓ RESTA PER A L’EXERCICI DE 2017, I
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AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA ANUAL PEL TRACTAMENT DELS RESIDUS DEL
MUNICIPI.
Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament per l’Interventor de la Mancomunitat
d’Incineració de Residus Urbans (RE núm. 448), de 24 de gener de 2017, en el qual
s’informa de l’acord de la Junta General de la Mancomunitat, en la sessió celebrada el 15
de desembre de 2016, d’aprovació de l’increment de la tarifa d’incineració pels
ajuntaments mancomunats pel 2017, quedant fixada en 45€/tona (IVA no inclòs), més el
corresponent cànon d’incineració establert per l’Agència de Residus de Catalunya que,
inicialment, és de 14,50€/tona (exempt d’IVA), quedant pendent de determinar,
definitivament, fins l’aprovació dels pressuposts de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis Públics, de data 6 de febrer actual, 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.- Acceptar l’increment de la tarifa d’incineració pels ajuntaments mancomunats
pel 2017, quedant fixada en 45€/tona (IVA no inclòs), més el corresponent cànon
d’incineració establert per l’Agència de Residus de Catalunya que, inicialment, és de
14,50€/tona (exempt d’IVA), quedant pendent de determinar, definitivament, fins
l’aprovació dels pressuposts de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Autoritzar la despesa que import de 480.000 €, en base a la previsió de la
generació de residus de la fracció resta per l’any 2017 de 7.500 tones i que el preu unitari
de valorització energètica és de 45 €/tona (IVA no inclòs) i la previsió del cànon sobre la
incineració dels residus municipals és de 14,50 €/tona (exempt d’IVA), a càrrec de la
partida 15.16230.22700 (AD 3185) del vigent pressupost,
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT
DE MATERIAL INFORMÀTIC.
Atès que es considera imprescindible efectuar l’adquisició de 13 ordinadors, 27 monitors i
1 impressora per les tasques administratives de l’ajuntament, d’acord amb l’informe de
necessitat efectuat en data 26/01/2017.
Atès que les necessitat responen i s’ajusten a criteris de renovació de l’equipament
existent en desús tecnològic, i a la necessitat efectuar la renovació del maquinari existent,
d’acord amb les directrius del Pla Director en Informàtica i Comunicacions de l’Ajuntament
de Vila-seca.
Atès que amb aquesta finalitat s’han demanat pressupostos a proveïdors habituals de
l’Ajuntament: D. B. R. ICOT, SA, INFORDISA, SA, ITGLOBAL, IZERTIS i OFFICE
DEPOT, essent la que resulta ser la millor oferta econòmica en relació a la millor
configuració dels equips per les necessitats del lloc de treball la formulada per ICOT, S.A,
la qual ofereix el subministrament complet pel preu de 9.469,33 €IVA inclòs.

3

Atès que el contracte definit té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb allò
que disposen els articles 9, 19.1 a) i 290 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 (en
endavant, TRLCSP) i es qualifica de subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministres es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 9, 111, 138 i D. A. Segona del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de l’existència d’un
pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura corresponent a
l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta de la regidora de Promoció Econòmica i Noves
Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a ICOT, S.A., amb NIF A43132422 l’adquisició de 13 ordinadors, 27
monitors i 1 impressora per les tasques administratives de l’ajuntament, mitjançant el
procediment del contracte menor, pel preu total, de 9.469,33 € IVA inclòs. Amb les següents
característiques:

DISC
DUR MONITOR

ORDINADOR PROCESSADOR RAM
PULSADES RESOLUCIÓ G
HP
500
BUSINESS
4 GB
ACER TFT
I3 6100 (3.7)
GB
23”
1920*1080
3
DESKTOP
DDR4
G236HLBBD
7200
280 G2 SFF

SEGON. Autoritzar la despesa de 9.469,33 € IVA inclòs, amb càrrec a partida
2017.12.9200.62600-(ADRC-3495) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL.

A) Vista la declaració presentada per l’empresa NEXUS ENERGIA, SA (Registre d’Entrada
núm. 1088, de 15-02-2017 ) 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.
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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.
Per tot això, 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.- Aprovar la liquidació núm. 766.992, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local del quart trimestre de 2016, per import de 89,56 €, a NEXUS ENERGIA,
SA, com empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a NEXUS ENERGIA, SA
junt amb la liquidació corresponent.

B) Vista la declaració presentada per l’empresa IBERDROLA CLIENTES, SAU (Registre
d’Entrada núm. 1090/1091/1092, de 15-02-2017 ) 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.
Per tot això, 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.- Aprovar la liquidació núm. 766.991, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local del quart trimestre de 2016, per import de 2.103,74 €, a IBERDROLA
CLIENTES, SAU, com empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a IBERDROLA
CLIENTES, SAU junt amb la liquidació corresponent.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.

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-2017000108), per import de 116.188,86 €, 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, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU
DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA OBERTURA D’UNA RASA AL C.
JOSEP CARNER DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU de llicència municipal
per a realitzar l’obertura d’una rasa al c. Josep Carner 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 Endesa Distribución Elèctrica SLU, la llicència municipal d’obres
123/17 amb núm. de sol_ 543470 _BT per a realitzar l’obertura d’una rasa al c. Josep
Carner 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
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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.
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.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
SOL·LICITUD DE ALAS ESTACIONES DE SERVICIO SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
DE PRIMERA OCUPACIÓ DE L’ESTACIÓ DE SERVEI AL C. DE LES FRANQUESES
CANTONADA C. MATALASSERS DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Alas Estaciones de Servicio SL, de llicència de primera ocupació de
l’estació de servei al c. De les Franqueses cantonada c. Matalassers de Vila-seca, així
com l’informe emes al respecte, 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 Alas Estaciones de Servicio SL, la llicència municipal de primera
ocupació de l’estació de servei al c. De les Franqueses cantonada c. Matalassers de Vilaseca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 669216 de data 06.03.15 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

1.637,56 €
1.637,56 €
0€

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DEL SR. L. E. R. R. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA
PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS DE
DIVERSOS EQUIPAMENT MUNICIPALS.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’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. Concedir al SR. L. E. R. R. la devolució de la fiança dipositada pel contracte del
servei de manteniment de les instal.lacions de diversos equipaments municipals, per
import de 2.565,00 €.
SEGON. Notificar l’acord a l’ interessat i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE ALAS ESTACIONES DE SERVICIO SL DE RETORN DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESTACIO DE
SERVEI AL C. DE LES FRANQUESES CANTONADA C. MATALASSERS DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’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. Concedir a l’empresa Alas Estaciones de Servicio SL, el retorn de la fiança
dipositada per les obres de construcció d’una estació de servei al c. de les Franqueses
cantonada c. Matalassers de Vila-seca, per import de 3.275,13€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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4.4 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, D’ARXIU DE L’EXPEDIENT D’0RDRE D’EXECUCIÓ 378/16
Vist l’expedient d’ordre d’execució incoat per ordenar la neteja del solar situat a la
parcel.la de la UA-PI-6, entre els carrers Amadeu Vives- Plácido Domingo i Luis Mariano,
de la Pineda.
Vist l’informe emès per la Inspecció municipal d’obres, en data 15 de febrer de 2017,
comunicant que s’ha procedit a la neteja del solar contracte 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 l’arxiu de l’expedient 378/16 dictat a TARRAGONA PLAZA
PATRIMONIAL, per haver-se donat compliment a l’ordre d’execució dictada, consistent
en la neteja de la parcel.la situada a la UA-PI-6, entre els carres Amadeu Vives-Plácido
Domingo i Luis Mariano, de La Pineda.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES A LA
MEMÒRIA VALORADA COMPLEMENTÀRIA PER A LA REHABILITACIÓ INTERIOR I
COBRIMENT DE LA PISTA EXTERIOR ANNEXA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
D’ESPORTS DE VILA-SECA.

Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2016, es va
adjudicar el contracte de les obres contingudes en el projecte de rehabilitació interior i
cobriment de la pista exterior annexa del pavelló municipal d’esports de Vila-seca a
l’empresa CARBONELL FIGUERAS, SA, pel preu de 741.680,00 € (sense IVA),
mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris de valoració i amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2016.13.34200.61901 (D-4893) del pressupost municipal.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 6 de febrer de 2017, en què
proposa aprovar una memòria d’obres complementàries a l’obra esmentada, que
consisteixen en tot un seguit d’obres que no van ser previstes en el projecte executiu en
tractar-se de detalls o acabats que fins que no s’han realitzat les obres de demolició,
registres, comprovacions i enderrocs no han pogut sotmetre’s a la valoració i als estudis
corresponents, amb un preu d’execució de 131.125,22 € import net, 27.536,30 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 158.661,52 € (IVA inclòs).
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Es preveu que la Junta de Govern local aprovi la Memòria d’obres complementàries del
projecte de rehabilitació interior i cobriment de la pista exterior annexa del pavelló
municipal d’esports de Vila-seca, per import de 131.125,22 € import net, 27.536,30 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 158.661,52 € (IVA inclòs), tot i que caldrà condicionar
el tràmit a l’ajustament pressupostari corresponent mitjançant la incorporació del
romanent de l’aplicació pressupostària de la inversió principal .
Atès que l’article 171 b) del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, fixa el procediment negociat sense
publicitat per adjudicar les obres complementàries que no figurin ni en el projecte ni en el
contracte, però que a causa d’una circumstància imprevista, passin a ser necessàries per
executar l’obra, tal com estava descrita en el projecte o en el contracte sense modificarla, i l’execució de les quals es confiï al contractista de l’obra principal, d’acord amb els
preus que regeixen el contracte primitiu, o que si s’escau, es fixin contradictòriament i
sempre que l’import acumulat de les obres complementàries no superi el 50% de l’import
primitiu del contracte i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la Memòria d’obres complementàries, i els preus unitaris que
contenen, del projecte de rehabilitació interior i cobriment de la pista exterior annexa del
pavelló municipal d’esports de Vila-seca, redactada per l’arquitecte Sr. Ignacio Álvarez
Martínez per import de 131.125,22 € import net, 27.536,30 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 158.661,52 € (IVA inclòs), que ja incorpora la baixa oferta pel licitador.
SEGON.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del contracte de les obres compreses a la Memòria d’obres
complementàries del projecte de rehabilitació interior i cobriment de la pista exterior
annexa del pavelló municipal d’esports de Vila-seca, en aplicació de l’article 171 b) del
Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER.- Atorgar a l’empresa CARBONELL FIGUERAS, SA, adjudicatària de l’obra
principal, un termini d’audiència de 3 dies hàbils perquè manifesti si vol executar les obres
objecte de la Memòria complementària del projecte de rehabilitació interior i cobriment de
la pista exterior annexa del pavelló municipal d’esports de Vila-seca
QUART.- Aprovar una despesa de 131.125,22 € import net, 27.536,30 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 158.661,52 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 13.34200.61901
(D-4893), condicionada a l’ajustament pressupostari corresponent mitjançant la
incorporació del romanent de l’aplicació pressupostària de la inversió principal.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ D’UNA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS.
Vist l’escrit presentat per la companyia d’assegurances AMV Hispania Agencia de
Suscripción, SL en data 5-10-2016 (RE 6553), pel què formula reclamació
d’indemnització econòmica pels danys materials causats el dia 30-6-2016 a la motocicleta
Yamaha YZF R6, amb matrícula 1577GMS, quan circulava per la rotonda giratòria de la
plaça de Ramon Muntaner (encreuament amb raval de la Mar i, segons la versió dels fets
del conductor G. D. J. B., va caure al terra per causa d’una taca d’oli en el paviment en la
calçada.
Atès que la reclamació de la companyia AMV Hispania Agencia de Suscripción, SL ha
estat formulada dins el termini apte per la reclamació que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre (LPACAP), i conté els elements indispensables per a iniciar la tramitació.
Atès que la part reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat, amb valoració de la quantia indemnitzatòria.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros, S. A.
Atès que en data 28/10/16 (RS 4051) es va notificar formalment a AMV el contingut del
Decret d’Alcaldia de 26-10-16, d’admissió a tràmit de la reclamació de responsabilitat
patrimonial exp. 746/2016, sense que dins el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir
de la seva recepció la part reclamant hagi aportat altres documents a l’expedient o
proposat altres mitjans de prova per a la justificació determinant de l’existència de la
relació o nexe causal, directa i exclusiva, entre el dany o lesió soferta i el funcionament
del servei públic imputat.
Atès que l’instructor, mitjançant providència de data 23-11-2016 (RSD 4435), va notificar
a la part interessada (28-11-2016) el termini d’audiència i que, transcorregut el mateix
sense haver comparegut per efectuar l’examen personal i directe de l’expedient complert
ni haver-ne reclamat còpia, no s’ha acreditat cap al·legació ni aportació de documentació
per la seva part. Per la qual cosa se la té per desistida d’aquest tràmit, i del de proposar a
l’òrgan instructor la finalització convencional del procediment.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan de la
insuficient activitat probatòria ja referida, si bé es pot refutar acreditada l’existència d’un
accident, en canvi, no s’acredita la relació causal entre el funcionament normal del servei
i els perjudicis al·legats (elements determinants perquè prosperi la reclamació formulada),
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motiu pel qual, en base a la normativa reguladora i criteris jurisprudencials de aplicació, si
escau la seva desestimació.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 9-2-2017, de
criteri desestimatori de l’expedient per manca d’acreditació del nexe causal entre el
funcionament del servei públic i la caiguda patida pel Sr. G. D. J. B.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre,
per delegació de l’Alcaldia mitjançant decret de 30 de juny de 2015, acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la
companyia d’assegurances AMV Hispania Agencia de Suscripción, SL en data
510-2016 (RE 6553), exp. núm. 746/2016, per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, d’acord amb els
raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part expositiva del present acord i que es
donen per reproduïts.
SEGON.- Notificar el present acord a la part interessada, mitjançant la representació
jurídica designada a l’efecte, per al seu coneixement, amb indicació dels recursos que
contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament per mitjà del mediador d’assegurances.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIONS DELS DIPÒSITS PER RESPONDRE
DE LES DESPESES D’AIXECAMENT DELS APROFITAMENTS TEMPORALS DE LES
PLATGES DE VILA-SECA, PERÍODE 2015-2016.
La Junta de Govern Local, en sessions de dates 15-4-2015, 22-4-2015 i 13-5-2015 va
adjudicar els aprofitaments temporals en les platges de la zona marítima terrestre del
terme municipal de Vila-seca números 1 a 14, de conformitat amb les condicions generals
i particulars especificades en la Resolució de 27-2-2015 del director general d’ordenació
del Territori i urbanisme i l’informe de la Capitania Marítima de Tarragona de data 19-22015, respecte l’explotació comercial d’artefactes flotants.
Per a respondre de les obligacions derivades de les respectives adjudicacions, els
adjudicataris dels aprofitaments temporals van dipositar en la Tresoreria Municipal els
preceptius imports, com a condició resolutòria en concepte de dipòsit per respondre de
les despeses que pogués ocasionar l’aixecament de les instal·lacions, de les despeses de
neteja del lavabos, i de la constitució de la garantia definitiva especificada en la clàusula 15ª
del Plec regulador del procediment d’adjudicació i el dipòsit previ de la clàusula 17ª
d’aquest mateix Plec.
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Atès que una vegada transcorregut el termini de garantia, si no resulten responsabilitats
s’ha de retornar la garantia constituïda o cancel·lar l’aval o assegurança de caució.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 6-2-17 va acordar motivadament no
autoritzar la devolució a quatre dels adjudicataris d’aprofitaments dels imports dipositats
en la Tresoreria Municipal per respondre de les despeses pels conceptes abans
esmentats, pel fet que s’acrediten responsabilitats econòmiques pendents de liquidació
imputables als peticionaris següents:

IMPORT
3.300,00 euros

APROFITAMENT

A. Q. A.

Carta Pagament
670547

F. A. S.

670550

3.090,00 euros

8

I. A. S.

670553

3.100,00 euros

9

T. V.

670563

3.070,00 euros
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TITULAR

7

Atesos els escrits presentats per F. A. S. (RE 6886/16), A. Q. A. (RE 6889/16), I. A. S., (RE
7218/16), i T. V. (RE 7576/16), demanant la devolució de la respectiva garantia constituïda
en l’adjudicació del procediment esmentat.
Vistes les diligències correlatives d’Intervenció DI-051-17, DI-054-17 i DI-059-17,
favorables a la devolució dels dipòsits cartes de pagament números 670563, 670547, i
670550, respectivament.
Vistos els informes preceptius 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. Liquidar l’adjudicació dels aprofitaments temporals en les platges de Vila-seca
números 7, 8, i 14 i, en conseqüència, autoritzar i retornar als peticionaris indicats en la
part expositiva del present acord a retirar els imports que van dipositar en la Tresoreria
Municipal per respondre de les despeses que pogués ocasionar l’aixecament de les
instal·lacions, de les despeses de neteja del lavabos, i de la constitució de la garantia
definitiva.
SEGON. No autoritzar la devolució dels retirar els imports que van dipositar en la
Tresoreria Municipal per respondre de les despeses que pogués ocasionar l’aixecament
de les instal·lacions, de les despeses de neteja del lavabos, i de la constitució de la garantia
definitiva, a l’adjudicatària de l’aprofitament temporal número 9, anys 2015 i 2016, pel fet
que s’acrediten responsabilitats econòmiques pendents de liquidació.
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TERCER. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons i als adjudicataris dels
aprofitaments temporals esmentat l'adopció del present acord, amb l'objectiu que siguin
practicats els assentaments comptables oportuns.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA PER
RESPONDRE DE L’EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ
D’ASSEGURANCES D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PRIVADA DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local en sessió de 29 d’abril de 2015 va adjudicar a l’empresa a M &
p DIAGONAL CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL, el
contracte administratiu per a la prestació del servei d’intermediació i assessorament de
les assegurances privades d’assistència mèdica de l’Ajuntament de Vila-seca, així com
els serveis de gestió i administració de les esmentades pòlisses, durant el període
comprés entre l’1-4-2015 i el 31-12-2016.
Per a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu esmentat,
l’adjudicatària va constituït davant la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 800,00
euros, mitjançant aval de l’entitat Cajas Reunidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
inscrit en el Registre Especial d’Avals amb el número 133693, de conformitat amb la carta
de pagament número d’operació 201500007981 (Ref. Intervenció OCV-CV), de data 9
d’abril de 2015; quantitat que ha de ser 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 d’acord amb l’article 102 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre finalitzada la
vigència del contracte i una vegada transcorregut el termini de garantia, si no resulten
responsabilitats s’ha de retornar la garantia constituïda o cancel·lar l’aval o assegurança
de caució.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i ha finalitzat abastament el període
de garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a cap adjudicatari.
Atès l’escrit de l’adjudicatari de data 7-2-2017 (RE 837/17)demanant la devolució de la
fiança dipositada com a garantia de l’adjudicació del procediment esmentat.
Vista la diligència d’Intervenció DI-063-17 de data 20-2-17, favorable a la devolució del
dipòsit carta de pagament número d’operació 201500007981.
Vist l’informe jurídic preceptiu 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. Liquidar l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei d’intermediació i
assessorament de les assegurances privades d’assistència mèdica de l’Ajuntament de
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Vila-seca, així com els serveis de gestió i administració de les esmentades pòlisses,
durant el període comprés entre l’1-4-2015 i el 31-12-2016 (Exp. Gov. 77/2015) i, en
conseqüència, autoritzar i retornar a M & p DIAGONAL CORREDORIA
D’ASSEGURANCES, SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL l’import que va dipositar en la
Tresoreria Municipal per respondre de les despeses que pogués ocasionar l’execució
d’aquest contracte, pel fet que no s’acrediten responsabilitats pendents de liquidació.
SEGON. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons i a l’adjudicatari del contracte
esmentat l'adopció del present acord, amb l'objectiu que siguin practicats els
assentaments comptables oportuns.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA PER
RESPONDRE DE L’EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
AL PERSONAL FUNCIONARI INTEGRAT DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 26 de novembre de 2014, va
adjudicar definitivament a l’empresa ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros
S.A.U (CIF: A-08169294), la concertació d’una pòlissa d’assegurança per a la prestació
d’assistència sanitària al personal funcionari integrat de l’Ajuntament de Vila-seca, anys
2015 i 2016 (Exp. GOV 454/14), pel preu anual de 51.312,00 euros, que fan un total pels
dos anys d’execució de 102.624,00€, exempts d’Iva.
Per a respondre de les obligacions derivades del contracte esmentat, l’adjudicatària va
constituir prèviament davant la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 5.131,20 € de
conformitat amb la carta de pagament número d’operació 20140007029, de data 18 de
novembre de 2014, mitjançant aval del Banco de Santander S.A. registrat en el REA amb
el núm. 0049-5100-31-2110159925; quantitat que ha de ser 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 d’acord amb l’article 102 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre finalitzada la
vigència del contracte i una vegada transcorregut el termini de garantia, si no resulten
responsabilitats s’ha de retornar la garantia constituïda o cancel·lar l’aval o assegurança
de caució.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i ha finalitzat abastament el període
de garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a cap adjudicatari.
Atès l’escrit de l’adjudicatària de data 15-2-2017 (RE 1215/17)demanant la devolució de
la fiança dipositada com a garantia de l’adjudicació del procediment esmentat.
Vista la diligència d’Intervenció DI-064-17 de data 20-2-17, favorable a la devolució del
dipòsit carta de pagament número d’operació 201400027942.
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Vist l’informe jurídic preceptiu 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. Liquidar l’adjudicació del contracte per a la prestació de l’assistència sanitària al
personal funcionari INTEGRAT de l’Ajuntament de Vila-seca, anys 2015 i 2016 (Exp.
GOV 454/14) i, en conseqüència, autoritzar i retornar a ASISA, Asistencia Sanitaria
Interprovincial de Seguros S.A.U (CIF: A-08169294) l’import que va dipositar en la
Tresoreria Municipal per respondre de les despeses que pogués ocasionar l’execució
d’aquest contracte, pel fet que no s’acrediten responsabilitats pendents de liquidació.
SEGON. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons i a l’adjudicatari del contracte
esmentat l'adopció del present acord, amb l'objectiu que siguin practicats els
assentaments comptables oportuns.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA PER
RESPONDRE DE L’EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
AL PERSONAL FUNCIONARI DE NOU INGRÉS I LABORAL DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 26 de novembre de 2014, va
adjudicar definitivament a l’empresa ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros
S.A.U (CIF: A-08169294), la concertació d’una pòlissa d’assegurança per a la prestació de
l’assistència sanitària al personal funcionari de nou ingrés i laboral de l’Ajuntament de Vilaseca, anys 2015 i 2016 (Exp. GOV 477/14), pel preu anual de 59.280,00 euros, que fan un
total pels dos anys d’execució de 118.560,00€, exempts d’Iva.
Per a respondre de les obligacions derivades del contracte esmentat, l’adjudicatària va
constituir prèviament davant la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 5.928,20 € de
conformitat amb la carta de pagament número d’operació 201400027942, de data 25 de
novembre de 2014, mitjançant aval del Banco de Santander S.A. registrat en el REA amb
el núm. 0049-5100-31-2110159940; quantitat que ha de ser 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 d’acord amb l’article 102 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre finalitzada la
vigència del contracte i una vegada transcorregut el termini de garantia, si no resulten
responsabilitats s’ha de retornar la garantia constituïda o cancel·lar l’aval o assegurança
de caució.
Atès que el contracte s’ha executat satisfactòriament i ha finalitzat abastament el període
de garantia sense que resti cap obligació pendent exigible a cap adjudicatari.
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Atès l’escrit de l’adjudicatària de data 15-2-2017 (RE 1208/17)demanant la devolució de
la fiança dipositada com a garantia de l’adjudicació del procediment esmentat.
Vista la diligència d’Intervenció DI-065-17 de data 20-2-17, favorable a la devolució del
dipòsit carta de pagament número d’operació 201400027942.
Vist l’informe jurídic preceptiu 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. Liquidar l’adjudicació del contracte per a la prestació de l’assistència sanitària al
personal funcionari de nou ingrés i laboral de l’Ajuntament de Vila-seca, anys 2015 i 2016
(Exp. GOV 477/14) i, en conseqüència, autoritzar i retornar a ASISA, Asistencia Sanitaria
Interprovincial de Seguros S.A.U (CIF: A-08169294) l’import que va dipositar en la
Tresoreria Municipal per respondre de les despeses que pogués ocasionar l’execució
d’aquest contracte, pel fet que no s’acrediten responsabilitats pendents de liquidació.
SEGON. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons i a l’adjudicatari del contracte
esmentat l'adopció del present acord, amb l'objectiu que siguin practicats els
assentaments comptables oportuns.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA DE RESERVA
D’ESPAI PERSONALITZADA A LA VIA PÚBLICA.
Vista la sol·licitud presentada per M. E. D. S., en què demana llicència de reserva d’espai
personalitzada a la via pública, davant del número 4 del C. Mas d’en Gras, per a
l’estacionament del vehicle de la seva propietat marca Mercedes, model Viano, matrícula
9325HSY. Acredita tenir al seu nom Targeta d’aparcament per a persones amb disminució
amb vigència fins el 18-02-2017, i un grau de disminució superior al 65% amb efectes
permanents.
Atès que la petició s’ajusta als requeriments per a l’obtenció de la llicència de reserva
d’estacionament que disposa la vigent Ordenança de circulació de vianants i de vehicles,
amb les modificacions introduïdes per l’acord Plenari de 27-9-2013 pel que fa al cas de
persones amb mobilitat reduïda.
Atès l’informe favorable de la Policia Local respecte la vinculació del minusvàlid amb
l’espai sobre el que es sol·licita la llicència, i que la seva concessió no és susceptible de
causar perjudici a l’interès general ni repercutir en la fluïdesa de la circulació viària.
Atès que s’acredita el pagament de la taxa fiscal prevista en l’Ordenança fiscal núm. 20
d’aquest municipi reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic (que regula l’ocupació de la via pública de vehicles pels estacionaments
reservats), primera senyalització de reserva d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda, anualitat 2017, que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ
(Liquidació núm. 766967 de 16-2-17).
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Atès que l’atorgament de tota classe de llicències és una de les competències delegades
en la Junta de Govern Local, per decret de l’Alcaldia de data 30-6-2015.
Vistos els anteriors antecedents 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. Concedir a M. E. D. S. llicència de reserva d’espai personalitzada a la via pública,
concretament davant del número 4 del C. Mas d’en Gras, per a l’estacionament del vehicle
de la seva propietat marca Mercedes, model Viano, matrícula 9325HSY.
SEGON. Aquesta autorització es concedeix per a tot l’any 2017, les 24 hores del dia.
TERCER. Establir sobre la llicència els següents condicionants:
1. La llicència s’atorgarà amb el caràcter de personal i intransferible.
2. L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar les modificacions que resultin
aconsellables per raons d’interès públic o per canvi de circumstàncies
personals o de la via pública, sense haver-hi lloc, en cap cas, a
indemnització o compensació de cap mena.
3. El titular d’una reserva estacionament personalitzada estarà obligat a:
3.1. Recepcionar la senyalització vertical i horitzontal que l’Ajuntament
estableixi i instal·li com a obligatòria.
3.2. Renovar el paviment quan resulti malmès per la negligència del titular
o usuaris del mateix.
3.3. Efectuar en l’estacionament i, al seu càrrec, quantes obres ordinàries i
extraordinàries ordeni l’Ajuntament d’acord amb la llicència atorgada.
3.4. Retornar el paviment al seu estat original un cop s’hagi anul·lat o extingit
la llicència d’estacionament reservat, si hagués estat objecte d’alguna
modificació.
3.5. Abonar les taxes municipals previstes a les ordenances fiscals.
QUART. Traslladar aquest acord a la interessada, a Serveis Públics municipals i a
Tresoreria de l’Ajuntament.
5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA PRÒRROGA D’UN ANY DEL CONTRACTE DE
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMATITZACIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA GT
2000.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27/5/2015, es va adjudicar a l’empresa J.
T. C., el contracte administratiu regulador de la prestació dels serveis de manteniment i
gestió del programari de Gestió Econòmica GT-2000, per procediment negociat sense
publicitat, per raó d’exclusivitat.
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El termini d’execució del contracte es fa fixar en dos anys, prorrogables anualment fins a un
màxim de dos anys mes, comptadors a partir de l’1-3-2015, segons validació acordada per
l’òrgan de contractació en sessió de data 25-2-2015, conforme s’acredita en l’informe jurídic
obrant en l’expedient (Gov. 90/2015).
Atès l’informe del servei municipal implicat, amb relació a la possibilitat d’aprovar la
pròrroga del contracte per un any més.
Atès l’informe jurídic sobre l’acompliment dels requisits exigits pels articles 23 i 303 del
TRLCSP.
Atès que el Sr. J. T. C. ha presenta escrit demanant la pròrroga de l’execució del
contracte per una anualitat.
Atès que consta diligència d’Intervenció sobre la preceptiva retenció de crèdit i
fiscalització prèvia.
Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció per ambdues parts, i que per part
de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir durant una anualitat més
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues s’estableix tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a
concurrència la realització d’aquestes.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta del regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga, per un període d’un any, a partir de l’1-3-2017, del
contracte administratiu que es va formalitzar amb l’empresa J.T.C. regulador de la
prestació dels serveis de manteniment i gestió del programari de Gestió Econòmica GT2000 (Exp. GOV. 90/2015), la qual durada inicial era de dos anys, amb manteniment de
les mateixes condicions administratives i econòmiques originals.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa corresponent al període març-desembre 2017
de 8.470,00 euros (Iva inclòs), de conformitat amb la fiscalització de la Intervenció
municipal. Prendre el compromís de consignar dotació econòmica suficient per atendre la
despesa corresponent als mesos de gener i febrer de 2018.
TERCER. Que es publiqui el present acord en el Perfil del Contractant de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament.
QUART. Notificar-ho al senyor J. T. C., donar-ne trasllat a la Intervenció de Fons de
l’Ajuntament.
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CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present acord .

5.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ D’UN AGENT INTERÍ DE LA
POLICIA LOCAL PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL VACANT DEL COS DE LA
POLICIA LOCAL.
La Junta de Govern Local de 6-4-2016 va declarar l’existència de necessitats justificades
per constituir una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a
cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs de treball d’agent de la Policia Local de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vila-seca, els quals es consideren
prioritaris per afectar el funcionament d’un servei essencial, i declarats a tal efecte pel Ple
en sessions de 30.10.2014 i 29-7-2016.
En l’esmentat acord es van aprovar les bases reguladores de la creació d’una borsa de
treball per efectuar nomenaments als efectes citats, i obrir la convocatòria pública del
procés selectiu, mitjançant el sistema de prova pràctica amb concurs lliure, amb respecte
dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La publicitat de procediment selectiu
es fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 74 de 19-4-16, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a la web municipal i a la Seu Electrònica (oferta d’ocupació) a partir del dia
19-4-16.
Atès que l’Acta de data 27-5-2016 del Tribunal qualificador de les proves selectives del
citat procés determina, en funció de les puntuacions finals obtingudes, l’ordre pel que es
procedirà a la crida dels candidats que han superat el procés.
Atès que l’art. 20.Dos LPGE 2016, vigent i d’aplicació, (complementat per l’article 3.2 del
RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina
que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al
nomenament de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis
públics essencials.
Atès l’informe de la prefectura de la policia local de Vila-seca de 11-1-17 en què es fa
palesa la necessitat de proveir interinament de forma temporal 1 lloc d’agent de la policia
local, a partir de l’1-3-2017, per a cobrir una plaça (ID 81), que quedarà vacant per
finalització de la comissió de serveis de l’agent que l’ocupava i consegüent retorn al seu
Ajuntament d’origen (Montblanc); amb l’objectiu essencial de no haver de reestructurar el
quadrant de serveis i amb el risc addicional de no deixar indotats serveis essencials de
seguretat ciutadana i ordre públic.
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Atès que el cos de la policia local és un servei públic de caràcter essencial que presta
l’Ajuntament de Vila-seca, amb la finalitat de garantir les funcions institucionals definides
en l’art. 53 de la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat.
Atès que l’aprovació de les bases de selecció i el nomenament de personal interí forma
part de les delegacions efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, 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. Declarar que existeix la necessitat urgent de cobrir els serveis vacants indicats
en l’informe de la Prefectura de la Policia Local de Vila-seca de 11-1-17, mitjançant la
contractació d’un agent funcionari interí. Contractació que s’ha de considerar prioritària
pel fet que afecta al funcionament d’un servei públic essencial.
SEGON. Aprovar la contractació a partir del 1-3-2017, com a agent interí de la Policia
Local (Grup C-2), provinent de la borsa d’interins constituïda el 27-5-16 pel tribunal
qualificador del procés selectiu convocat per la Junta de Govern Local en sessió de 6-416 i aprovada en sessió de 13-6-2016, per ser el candidat a qui, segons l’ordre de la
crida, li correspon la seva designació, els senyor següent:
- Del Sr. R. N. Á., per a cobrir la vacant del lloc (ID 81), provocada per la finalització de la
comissió de serveis de l’agent que l’ocupava (Sr. M. Á. H. P.) i consegüent retorn al seu
Ajuntament d’origen.
TERCER. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa el cos
de la policia local de Vila-seca per a la prestació dels serveis requerits, fent constar que,
en cap cas, la persona que es contracti passarà a formar part de la plantilla de personal
de l’Ajuntament. El període de contractació serà el necessari mentre duri la causa que la
motiva.
QUART. Autoritzar les despeses pertinents, per un import màxim de 23.860,57 euros
(nòmines i Seguretat Social incloses) amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost vigent (SB 15-13200-12003, CD SB 15-13200-12100, CE SB 15-13200-12101
i CP SB 15-13200-15000) de conformitat amb l’informe emès pel Cap de l’Àrea de
Governació i Règim Intern, i respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del
seu capítol I, d’acord amb els límits i quanties establerts en l’art. 25 de la Llei 7/2007, de
12 d’abril.
CINQUÈ. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del dia 1 de març de 2017.
SISÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, al Negociat de Personal de l’Ajuntament i
a la Junta de Personal Funcionari, i es procedeixi a la seva publicació al BOPT d’acord
amb l’art. 94 del Decret 214/1990.
SETÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en
desenvolupament del present acord.
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5.9 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

Vista la sol·licitud efectuada per J. M. P. M. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una
activitat venda de fruites i verdures al c/ de l' Hort, 14 de Vila-seca, anterior titular J. P. M.
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 per la Regidoria 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. M. P. M., d’inici
d’activitat per canvi de nom venda de fruites i verdures al c/ de l' Hort, 14 de Vila-seca,
anterior titular J. P. M.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 197,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.702866), 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.
5.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE
LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per VIATGES PLANA 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 d'agència de viatges, al Ps Pau Casals, 45 ed Meditarrani local 2 de la
Pineda, vistos els informes emesos al respecte.
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.Concedir a VIATGES PLANA SL, llicència municipal per a l'ocupació de 20
m2 de la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat d'agència de viatges,
situat al Ps Pau Casals,45 ed Meditarrani local 2 de la Pineda.
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SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.700,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 766965), 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 presentada per TERESA Y JOSÉ PLANA EMPRESA PLANA, SL en
què demana llicència municipal pel repartiment, pel terme municipal de Vila-seca, de
25.000 exemplars de publicitat, vistos els informes emesos al respecte.
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.Concedir a TERESA Y JOSÉ PLANA EMPRESA PLANA, SL llicència
municipal pel repartiment, pel terme municipal de Vila-seca, de 25.000 exemplars de
publicitat.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 150,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766966), 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.
5.11
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris els
quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre a la
seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local, acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
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MARCA I MODEL
RENAULT 19
CITROEN XANTIA
PEUGEOT 206
PEUGEOT 306
HYOSUNG BUSINESS
OPEL CORSA
RENAULT CLIO
DAEWIN S-FIRE
KYMCO VITALITY 50
KYMCO VITALITY 50
BMW 318
KYMCO SCOUT 50
DERBI SENDA
PIAGGIO TYPHOON 50
CITROEN XSARA
FORD ESCORT
BMW 318
FIAT STILO
RENAULT CLIO
PIAGGIO TYPHOON

MATRÍCULA O BASTIDOR
T-4385-AK
V-4411-GU
8864-BYZ
CA-6066-BT
C-3616-BRG
6804-BBD
T-7654-AS
C-5215-BTL
C-5392-BTH
C-5776-BRS
2856-CRP
C-5733-BLT
C-5900-BRS
C-4044-BPP
2905-BFV
GI-2454-AW
1949-BHM
BW203VZ
AN774WS
DGM53546OTEC1T01

ES DESCONEIX

SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR PER A LA
REALITZACIÓ D’UNA ACCIÓ FORMATIVA VINCULADA AL PROGRAMA “FEM
OCUPACIÓ PER A JOVES 2016-2017”, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Vista la Resolució d’atorgament de subvenció del programa “Fem Ocupació per a Joves”,
d’acord amb l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016,
de 29 de juliol, expedient FOJ-27-2016.
Atès que l’actuació subvencionada comporta la realització d’una acció formativa
professionalitzadora de 100 hores relacionada amb el lloc de treball d’auxiliar de
restauració i serveis, amb la finalitat de millorar les competències professionals dels 10
treballadors que formen part del programa Fem Ocupació per a Joves.
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Atès que aquesta subvenció permet la subcontractació mitjançant d’un servei extern del
100% de l’actuació de formació.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per
PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU, per al curs programat és l’oferta més
avantatjosa i està dins del pressupost màxim previst, amb un import de 8.000 euros i, vist
l’informe de la Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques, aquesta
contractació del servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un contracte
menor, per raó de la quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic i només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui,
l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor per a la realització d’una acció
formativa de 100 hores relacionada amb el lloc de treball d’auxiliar de restauració i
serveis, que s’adjudica PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU, per l’import proposat
en la seva oferta. Aquesta acció formativa forma part del programa Fem Ocupació per a
Joves i està subvencionat pel SOC.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 8.000 euros per al pagament del
contracte menor per a la realització d’una acció formativa de 100 hores relacionada amb
el lloc de treball d’auxiliar de restauració i serveis a PORTAVENTURA
ENTERTAINMENT, SAU, a càrrec de la partida 14.24100.22699 (AD-4238) del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al Servei d’Ocupació
de Catalunya, al SOCE i a PORTAVENTURA ENTERTAINMENT, SAU.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL INFANTIL, CASAL D’ADOLESCENTS I
SERVEI DE MENJADOR, ANY 2017 I 2018.
Ateses que amb data 31 de juliol de 2016 va finalitzar la contractació de la prestació del
servei de casal infantil, casal d’adolescents i servei de menjador, per procediment obert.
Atès el plec de clàusules administratives particulars redactat per a la prestació del servei
de casal infantil, casal d’adolescents i servei de menjador, per procediment obert, pels
anys 2017 i 2018.
La data d’inici del servei serà el 3 de juliol de 2017 llevat que no hagi finalitzat totalment el
procediment de selecció del contractista, i l’adjudicació del mateix mitjançant procediment
obert amb pluralitat de criteris.
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Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i es regirà per allò
que disposen els articles 138 i 157 a 161 del RDL 3/2011.
Vist l’informe de Secretaria, atès l’informe de fiscalització econòmica corresponent, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la prestació del servei de casal infantil, casal d’adolescents, servei de
menjador i servei de tarda, per procediment obert, pels anys 2017 i 2018.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques reguladores del procediment per a la contractació del servei, mitjançant
procediment obert amb pluralitat de criteris.
TERCER.- Aprovar l’inici de l’expedient ordinari de contractació i la despesa màxima de
191.400,- €, sense IVA, corresponent a la previsió màxima del servei, inclosa la
modificació màxima del 10 %, amb càrrec a la partida 14 33400 22606 A 4245,
formalitzar l’autorització de la despesa per la part corresponent a l’exercici de 2017, per
import de 87.000,- €, sense IVA, i disposar l’obertura del procediment obert amb pluralitat
de criteris, per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis.
D'acord amb l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les
despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació caldrà
subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
en la seva aprovació expressa.
QUART.- Disposar que es publiqui anunci de licitació i plec de clàusules administratives
particulars per a la prestació de l’objecte del contracte del servei de casal infantil, casal
d’adolescents, servei de menjador i de tarda, per procediment obert, anys 2017 i 2018, al
perfil del contractant, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca, i la licitació al
BOPT, de conformitat amb allò que disposa l’article 142 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades en relació al
subministrament d’aigua potable,
Vist l’informe que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles i d’acord amb les Bases
reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,.
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Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació pressupostària adient per afrontar la despesa,
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament 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. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 1 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris, concepte i imports, de data 7 de novembre 2016, per un import
total de 1.628,06 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 END 2628 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.628,06 €
d’acord amb l’annex 1, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 END 2628 del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de SOREA S.A.U, amb NIF A08146367, segons el detall que figura en la pròpia
relació continguda en l’Annex 1.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE DIFERENTS AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.
A) Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pel Sr. H. M. B. per finançar 2
mesos de deute d’hipoteca, vist l’informe que ha emès l’Equip de Serveis Socials Bàsic
de Vila-seca i d’acord amb les Bases reguladores aprovades.
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 la Regidoria de
Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Concedir a H. M. B., un ajut per un import total de 428,39 € per finançar dos
mesos de deute d’hipoteca.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 428,39 € a càrrec
de la partida 2017 14 23100 48000 END 2677 del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a l’Equip de Serveis Socials Bàsic i a la
Intervenció Municipal de Fons.

B) Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades per al pagament
de rebuts de lloguer,
Vist l’informe que ha emès l’EBAS en cadascuna d’elles i,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació pressupostària adient per afrontar la despesa,
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament 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. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex núm. 1 que consta a l’expedient,
amb la relació de beneficiaris, concepte i imports, de data 10 de gener de 2017, per un
import total de 1.450,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 61 del vigent
pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.450,00 €
d’acord amb l’annex 1, a càrrec de la partida 2017.14.23100.48000 del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de Maria Jesús Hidalgo Ibáñez, amb DNI 35029713T, i M. Teresa Roigé Riba,
amb DNI 77781511L, respectivament, segons el detall que figura en la pròpia relació
continguda en l’annex 1.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.

C) Atès que l’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o
parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del
mateix obligat en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.
Atès el que estableix a l’annex 6 de la Base 17 de les Bases d’Execució del Pressupost
per a l’exercici 2016 en quant a la regulació d’ajuts per habitatge/subministraments.
Atès que l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
estableix que els tributs seran despesa subvencionable quan el beneficiari de la
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subvenció els aboni efectivament i, que l’article 83 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de subvencions
estableix que es considerarà efectivament pagada la despesa subvencionable amb la
cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa
realitzada.
Vista la sol·licitud presentada pel senyor H. M. B., amb registre d’entrada número
2016006358, on sol·licita un ajut social per fer front al pagament de la taxa de recollida
d’escombraries domiciliàries.
Vist que la gestió de la recaptació d’aquest impost es troba delegada a la Diputació de
Tarragona, Base Gestió d’Ingressos, per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2009.
Vist que a l’exercici de 2016 es va emetre la liquidació amb número fix 91015120 a nom
de H. M. B. en concepte de taxa de recollida d’escombraries per import de 109,00 € i vist
que actualment es troba pendent de pagament.
Vist que el Sr. H. M. B., ha fet el pagament de la part del deute equivalent al recàrrec amb
data 7 de febrer de 2017, i que la resta quedarà liquidada amb l’ajut que es concedeix
des de l’ajuntament,
Vist l’informe emès per l’àrea de Benestar Social on informen que el sol·licitant compleix
els requisits que estableixen les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2016
per ser beneficiari de l’ajut social per fer front al pagament de la taxa de recollida
d’escombraries domiciliàries amb compensació del deute tributari 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 concessió d’un ajut social per al pagament del rebut corresponent a
la taxa de recollida d’escombraries al Sr. H. M. B. per import de 109,00 €, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 END 3767 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Cedir els drets de cobrament d’aquest impost a favor de Base Gestió
d’Ingressos com a organisme recaptador.
TERCER. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal, a Base Gestió
d’Ingressos i a l’interessat als efectes oportuns.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD 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 J. D.B. G., usuària de la llar d’infants
municipal Les Vimeteres per obtenir bonificació pel servei d’escolarització durant el curs
escolar 2016-2017.
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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 febrer a juliol de
2017).
Infant: J. D. B. G.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 14 €/mes
Aportació família, 126 €/mes
Total mensual: 48 €/mes

SEGON. Validar la despesa de la bonificació per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 288 euros que correspon a:
Bonificació de l’escolarització: 34 € mensuals
De gener a juliol: 204 €
Bonificació del menjador: 14 € mensuals
De gener a juliol: 84 €
Total mensual de la bonificació és de 48 €
Total de la bonificació des de febrer fins a juliol: 288 €
L’aprovació de la despesa de 288 euros s’efectua a càrrec de la partida 14 32300 22799
AD- 3768 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.
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7è.- ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte.
7.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRESENTAR AL.LEGACIONS A LA
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’ACTUACIONS DELS ENS LOCALS
SUSCEPTIBLES DE COFINAÇAMENT PEL PO FEDER PER AL PERÍODE 2014-2020,
EIXOS 4 I 6

Atesa l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores
per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria (DOGC núm.
7078, de 14 de març de 2016).
Vist que aquest Ajuntament de Vila-seca va presentar a l’esmentada convocatòria
l’avantprojecte de restauració per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista de
Vila-seca, que contempla les obres de restauració d’aquest edifici per tal de dotar-lo d’un
ús cultural, que constituïa una operació objecte de cofinançament susceptible d’incloure’s
en l’eix OE 6.3.1: “Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni
cultural”, prevista per l’apartat 1 de les bases reguladores establertes en l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març.
Vist que en data 15 de febrer de 2017 la Direcció General d’Administració Local ha emès
una proposta de resolució provisional de la convocatòria publicada mitjançant l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, notificada en data 21 de febrer de 2017, per a la selecció
d’operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 en què denegava la sol·licitud de l’Ajuntament
de Vila-seca amb una puntuació provisional obtinguda de 49 punts.
En la proposta de resolució provisional esmentada s’atorgava un termini de 10 dies hàbils
a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució per tal de formular les al·legacions
que es considerin convenients.
Vist l’escrit d’al·legacions redactat pel Serveis Tècnics Municipals i per Soffitto
Arquitectura SLP, en que exposen les raons tècniques i jurídiques per les quals la
proposta presentada per l’Ajuntament de Vila-seca hauria d’obtenir major puntuació en la
valoració efectuada per la Direcció General d’Administració Local.
Vist l’escrit d’al·legacions esmentat, 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’escrit d’al·legacions a la proposta de resolució provisional en relació
a la inclusió de les obres compreses l’avantprojecte de restauració per al
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desenvolupament cultural del Celler Noucentista de Vila-seca, dins les actuacions dels
ens locals susceptibles de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) per al quadrienni 2014-2020, eix OE 6.3.1, d’acord amb l’Ordre
GAH/45/2016.
SEGON.Aprovar la presentació de les presents al.legacions corresponents a
l’avantprojecte de restauració per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista de
Vila-seca dins les actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER
de Catalunya 2014-2020, eix OE 6.3.1, pels mitjans telemàtics de l’extranet de les
administracions catalanes a l’adreça http://www.eacat.cat.
TERCER.- Facultar a l’Alcaldia-Presidència per la signatura de tots els documents
necessaris per a la seva tramitació.
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

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.03.07 10:20:00 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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