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

DATA:
LLOC:
HORARI:

6 de març de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,00 a 19,15 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
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària acctal.
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 27 DE FEBRER DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 27 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’UNA LIQUIDACIÓ PER LA TAXA D’OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL.

Vista la declaració presentada per l’empresa VODAFONE ESPAÑA, SAU (Registre
d’Entrada núm. 1326, de 21-11-2016) 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 telefonia fixa 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. 767.112, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local del quart trimestre de 2016, per import de 136,12 €, a VODAFONE
ESPAÑA, SAU com empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a VODAFONE
ESPAÑA, SAU junt amb la liquidació corresponent.

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

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIO I FRACCIONAMENT DE LA LIQUIDACIO DEL CÀNON ANUAL
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016, PER LA CONCESSIO DEL DRET DE
SUPERFÍCIE PER L’EXPLOTACIÓ D’UN CENTRE D’OCI FAMILIAR.

Atès que per acord Plenari de 24-02-2006 es va atorgar la concessió del dret de
superfície, per a la construcció i explotació d’un centre d’oci familiar a l’Av. Pere Molas, de
Vila-seca (Olzina Center).
D’acord amb la clàusula 5a del plec de clàusules administratives, el concessionari ha
d’abonar el cànon corresponent a l’exercici econòmic anterior, durant el mes de gener de
cada any, calculat amb la variació de l’IPC anual (en aquest cas l’1,6%, d’acord amb la
base de dades de l’Institut Nacional de Estadística).
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Atès que l’article 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria estableix
que podrà dispensar-se total o parcialment a l’obligat tributari de la constitució de
garanties per al fraccionament del pagament del deute tributari quan l’obligat al pagament
li manquin bens suficients per a garantir el deute i l’execució del seu patrimoni pogués
afectar substancialment al manteniment de la capacitat productiva i del nivell d’ocupació
de l’activitat econòmica respectiva.
Atès la situació concursada de la societat PORT HALLEY SL, d’acord amb la sentència
núm. 150/2014 dictada pel Jutjat de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, en la qual s’aprova
la proposta de Conveni presentat per la societat concursada PORT HALLEY SL, en el
qual l’empresa estableix una proposta de pagament del deute final acordat per un període
de 10 anys i adjunta un pla de viabilitat per avaluar la futura solvència econòmica i
financera de la societat.
Atès que actualment consta dipositat a la Tresoreria Municipal per l’empresa PORT
HALLEY SL un aval per import de 250.000,00€ en concepte de garantia definitiva de
l’adjudicació de l’ús privatiu del terreny municipal situat entre les avingudes Alcalde Pere
Molas i Mediterrània per a la construcció i l’explotació mitjançant dret de superfície d’un
centre d’oci familiar.
Atès l’escrit presentat per PORT HALLEY SL, de data 25 de gener (Registre d’entrada
núm. 0845, de 07-02-2017), en el qual sol·licita un fraccionament en el pagament del
CÀNON de l’exercici 2016, en onze mensualitats 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. 767 058, corresponent al cànon anual de l’exercici de
2016, per import de 298.508,17 € a nom de PORT HALLEY SL.
SEGON.- Concedir a PORT HALLEY SL el següent fraccionament de la liquidació anterior,
en els terminis i els imports establerts a continuació:

VENCIMENT
20/03/2017
20/04/2017
22/05/2017
20/06/2017
20/07/2017
21/08/2017
20/09/2017
20/10/2017
20/11/2017

IMPORT
PRINCIPAL
27.137,10 €
27.137,10 €
27.137,10 €
27.137,10 €
27.137,10 €
27.137,10 €
27.137,10 €
27.137,10 €
27.137,10 €

INTERES
0,00 €
31,23 €
102,60 €
167,28 €
234,20 €
305,57 €
372,48 €
439,40 €
508,54 €

IMPORT TOTAL
27.137,10 €
27.168,33 €
27.239,70 €
27.304,38 €
27.371,30 €
27.442,67 €
27.509,58 €
27.576,50 €
27.645,64 €
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20/12/2017
22/01/2018
TOTAL

27.137,10 €
27.137,17 €

575,46 €
649,06 €

27.712,56 €
27.786,23 €

298.508,17 €

3.386,14 €

301.893,94 €

TERCER.- Dispensar de la constitució de garantia a PORT HALLEY SL d’acord amb els
antecedents exposats i alhora retenir l’aval actualment constituït derivat de l’acord
d’adjudicació de l’ús privatiu del terreny municipal situat entre les avingudes Alcalde Pere
Molas i Mediterrània per a la construcció i l’explotació mitjançant dret d’un centre d’oci
familiar com a garantia subsidiària del present fraccionament.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a PORT HALLEY SL,
junt amb les liquidacions corresponents.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA, DE
FRACCIONAMENT EN EL PAGAMENT DE LA LIQUIDACIO 766159

Vist l’escrit presentat per la Sra. I. A. S. ( Registre d’entrada núm. 6969, de 26-10-2016),
en el qual sol·licita un fraccionament en el pagament de la liquidació 766159,
corresponent a una sanció imposada en l’expedient sancionador 574/2016, d’import
5.801,05€.
Atès que l’article 44 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament General de Recaptació estableix que seran ajornables o fraccionables tots els
deutes tributaris i altres de naturalesa pública la titularitat de la qual correspongui a la
Hisenda pública, excepte les excepcions previstes en les lleis.
Atès que l’article 102.3 de l’Ordenança Fiscal general de gestió, recaptació i inspecció de
l’Ajuntament de Vila-seca (BOPT núm. 285, de 10-12-2015), el termini màxim del
fraccionament, d’acord amb l’import del principal del deute en període voluntari és de 18
mesos.
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 que l’article 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria estableix
que per a garantir els ajornaments o fraccionaments del deute tributari, l’Administració
Tributaria podrà exigir que es constitueixin al seu favor aval solidari d’entitat de crèdit o
societat de garantia recíproca o certificat de assegurança de caució i, d’acord amb el que
disposa l’article 81 en quant a les mesures cautelars per a assegurar el cobrament dels
deutes.
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Consultat l’expedient corresponent a la Hisenda Municipal, consta que la liquidació a dalt
esmentada es trobava pendent en voluntària en el moment de la sol·licitud de
fraccionament.
Així mateix, consten dipositades a la Tresoreria Municipal per la Sra. I.A.S. fiances en
concepte de la instal·lació de la guingueta número 9 de la Platja de La Pineda per a la
temporada 2015 per un import total de 3.100,00€ i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. I. A. S. el següent fraccionament en el pagament de la
liquidació 766159, d’import 5.801,05€, amb els corresponents interessos de demora, a
ingressar directament a l’entitat bancària indicada en la liquidació i amb les dates límit
següents:

IMPORT
VENCIMENT PRINCIPAL
20/03/2017
322,28
20/04/2017
322,28
22/05/2017
322,28
20/06/2017
322,28
20/07/2017
322,28
21/08/2017
322,28
20/09/2017
322,28
20/10/2017
322,28
20/11/2017
322,28
20/12/2017
322,28
22/01/2018
322,28
20/02/2018
322,28
20/03/2018
322,28
20/04/2018
322,28
21/05/2018
322,28
20/06/2018
322,28
20/07/2018
322,28
20/08/2018
322,29
TOTAL
5.801,05

INTERES
2,75
3,58
4,42
5,19
5,99
6,83
7,63
8,42
9,24
10,04
10,91
11,68
12,42
13,24
14,07
14,86
15,65
16,48
173,40

IMPORT
TOTAL
325,03
325,86
326,70
327,47
328,27
329,11
329,91
330,70
331,52
332,32
333,19
333,96
334,70
335,52
336,35
337,14
337,93
338,77
5.974,45
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SEGON. Aprovar retenir les fiances a nom de la Sra. I. A. S. que consten dipositades a la
Tresoreria Municipal per un import total de 3.100,00€ fins a la finalització del
fraccionament i com a garantia del mateix.
TERCER. Informar a l’interessat que en cas de voler compensar part del deute pendent
amb les fiances referides al punt segon, haurà de manifestar la seva voluntat sol·licitant
per escrit la compensació de les mateixes amb el seu deute pendent.
QUART. Notificar a l’interessat l’adopció d’aquest acord junt amb les liquidacions
corresponents i advertir-lo que, d’acord amb l’article 54.2.b) del Reial decret 939/2005, de
29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació, en cas d’incompliment
del pagament de les fraccions, s’iniciarà el procediment de constrenyiment.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA DE
DEVOLUCIÓ TAXA DE CEMENTIRI, SATISFETA PER DUPLICAT.

Vista l’escrit presentat per MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP, SL, ( Registre
d’entrada núm. 0926, de data 10-02-2017), on demana la devolució de la quantitat
satisfeta per duplicat per l’adquisició del nínxol de 2a classe bloc D, núm. 0468, a nom de
la Sra. A. M. A. G.
D’acord amb les dades de que disposa la Hisenda municipal, s’ha pogut comprovat que
es van confeccionar les autoliquidacions núms. 766755 i 766765, pel mateix concepte, i
que s’ha efectuat el pagament per imports respectius de 200 €, en diferents entitats
bancàries i en dates 26/01/2017 i 27/01/2017.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 14, de la taxa de cementiri municipal i en la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar l’autoliquidació núm. 766755 per import de 200 €, per l’adquisició del
nínxol de 2-D-0468- a nom de la Sra. A. M. A. G., per tractar-se d’una duplicitat de la
núm. 766765 pel mateix concepte.
SEGON.- Retornar a MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP,SL la quantitat de
200 €, corresponents al pagament del nínxol de 2a. Classe bloc D, núm. 0468, d’acord
amb l’autoliquidació núm. 766755, a nom de la Sra. A. M. A. G., satisfeta per duplicat de
la 766765.
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat i a la intervenció municipal de fons.
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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.
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-2017000117), per import de 39.148,31 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000118 i ordenar la seva reposició, per import de 100,01 euros.
TERCER.- 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, DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
MUNICIPAL 2017 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

7

Vistes les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal per a l’anualitat 2017
(PAM) aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona en sessió ordinària de 25 de
novembre de 2016.
Vista la convocatòria de subvencions aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona, en data 3 de febrer de 2017, per al PAM de l’anualitat 2017, publicada al
Butlletí oficial de la Província de Tarragona núm. 34 de data 17 de febrer actual.
Atès que en aquesta convocatòria hi ha la possibilitat d’acolliment al programa
d’inversions, al programa de despeses corrents i al programa per al sosteniment del lloc
de secretaria-intervenció dels ens locals.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 19 de desembre de 2011
va adjudicar el contracte del servei de neteja d’edificis i dependències municipals i
patronats municipals de Vila-seca, a l’empresa GRANITOS PEREZ SL, corresponent una
despesa de 201.628,28 € al concepte de neteja d’edificis i dependències municipals, per
a l’anualitat de 2017.
Vist el Projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de
pluvials i millora urbana del carrer Joaquim Serra, del nucli urbà de la Pineda, que
consisteix en la renovació integral de la xarxa d’aigües residuals, la implantació d’una
xarxa de pluvials, la millora de la il·luminació i la millora urbana de l’esmentat carrer i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar el contingut de les Bases reguladores del Pla d’Acció Municipal de la
Diputació de Tarragona per al període 2017.
SEGON.- Concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal 2017, programa
d’inversions, amb l’actuació que consta a la sol·licitud i que és la següent:
-

Projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de
pluvials i millora urbana del carrer Joaquim Serra, del nucli urbà de la Pineda.

TERCER.- Concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal 2017, programa de
despeses corrents, amb l’actuació que consta a la sol·licitud i que és la següent:
-

Neteja d’edificis i dependències municipals.

QUART.- Facultar al Sr. alcalde/president de la Corporació per atorgar els documents
que calguin en ordre a la convocatòria.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.
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Vista la memòria valorada per a les obres de construcció d’una tanca de protecció per a
vianants, a la vorera de l’aparcament de l’escola La Canaleta així com els informes
obrants 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:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a les de construcció d’una tanca de protecció per
a vianants, a la vorera de l’aparcament de l’escola La Canaleta, amb un pressupost total
de 19.960,10 € IVA inclòs.
4.3 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA
XARXA DE RESIDUALS, CREACIÓ D’UNA NOVA XARXA DE PLUVIALS I MILLORA
URBANA DEL CARRER JOAQUIM SERRA, AL NUCLI URBÀ DE LA PINEDA.
Vist el projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de
pluvials i millora urbana del carrer Joaquim Serra, del nucli urbà de la Pineda, redactat per
l’enginyeria ESENCAT FRACTAL, i vistos els informes emesos al respecte per l’enginyer
municipal, i de conformitat amb la delegació de competències de l’Alcaldia en la Junta de
Govern Local, realitzada mitjançant decret de data 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. Aprovar inicialment el projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació
d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Joaquim Serra, del nucli urbà de
la Pineda, redactat per l’enginyeria ESENCAT FRACTAL, amb un pressupost total, IVA
inclòs, de 613.078,72 €.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un diari i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. En el cas que no es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública del
projecte, aquest s’entendrà aprovat definitivament.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.
A) Sol·licitud efectuada per GROUP VALEARIA INTERPRISE SL en què comunica inici
d’activitat per l'obertura d'oficina de màrqueting digital a l'adreça a l'av Alcalde Pere Molas,
13 local 1 B de Vila-seca.
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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 atesa 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 GROUP VALEARIA
INTERPRISE SL, d’inici de l’activitat d'oficina de màrqueting digital a l'av Alcalde Pere
Molas, 13 local 1 B de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1015,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766995), 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) Sol·licitud efectuada per EL HUEVO FRITO SCP amb en què comunica inici d’activitat
per l'obertura de venda a granell de productes d'alimentació a l'adreça al cr Santiago
Rusiñol, 17 local 2 de Vila-seca.
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 atesa 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 EL HUEVO FRITO SCP,
NIF. J55681316, d’inici de l’activitat de venda a granell de productes d'alimentació al cr
Santiago Rusiñol, 17 local 2 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 360,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766567), 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.
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C) Comunicació efectuada per S.I.T. GLOBAL GROUP VILA-SECA SLU , d’inici de
l’activitat per de taller de serralleria d'alumini a l’adreça al Parc Tecnològic l'Alba, F-19 de
Vila-seca.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per S.I.T. GLOBAL GROUP VILA-SECA SLU, d’activitat de taller de
serralleria d'alumini a l’adreça al Parc Tecnològic l'Alba, F-19 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1300,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 766954), 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.
D) Comunicació efectuada en data 16/09/2016 registre núm. 6170 per T. T. F. , d’inici de
l’activitat de bar a l’adreça al cr Jancint Verdaguer, 10 local 1 de Vila-seca.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per T. T. F., d’inici de l’activitat de bar a l’adreça al cr Jancint
Verdaguer, 10 local 1 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 969,50€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 765814), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 38 persones.

QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
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E) Vista la sol·licitud efectuada per F. S. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una
activitat de fruiteria al c. de Tarragona, 4 cant. rb. Catalunya, 2 de Vila-seca, anterior titular
H. 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 atesa 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 F.S., d’inici d’activitat per
canvi de nom de fruiteria al c. de Tarragona, 4 cant. rb. Catalunya, 2 de Vila-seca, anterior
titular H. M.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 197,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.766583), 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.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per TABERNA VASCA SCP en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat TABERNA VASCA
del qual és titular, situat al cr d'Amadeu Vives, 36 Pineda II de la Pineda, vistos els informes
emesos al respecte.
I atesa 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 TABERNA VASCA SCP llicència per a la instal·lació de 5 taules i
20 cadires a la via pública de TABERNA VASCA, situat al cr d'Amadeu Vives, 36 Pineda II
de la Pineda.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
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TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 396,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767008), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Vista la sol·licitud efectuada per S. W. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR 81 del qual és titular, situat a
l'av Ramon d'Olzina, 81 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
I atesa 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 S. W. llicència per a la instal·lació de 5 taules i 20 cadires a la via
pública de BAR 81, situat a l'av Ramon d'Olzina, 81 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 1.020,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767096), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
C) Vista la sol·licitud efectuada per S. P. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat CITY BAR del qual és titular, situat
a l’av Francesc Macià, 2, vistos els informes emesos al respecte.
I atesa 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 S. P. llicència per a la instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la via
pública de CITY BAR, situat a l’av Francesc Macià, 2.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 475,20 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767005), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
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QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA TARIFA DE 2017 I DE LA DESPESA ANUAL PEL
TRACTAMENT DELS RESIDUS DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I VEGETAL GENERATS
A VILA-SECA.
Vist el Conveni vigent de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i
l’Ajuntament de Vila-seca per a la prestació del servei de tractament de la fracció
orgànica i vegetal dels residus municipals, signat el 22 d’octubre de 2015 i amb vigència
de 5 anys, des de la seva signatura (s’adjunta còpia del Conveni).
En virtut d’aquest conveni de col·laboració l’Ajuntament de Vila-seca encarrega al Consell
Comarcal del Baix Camp la gestió del servei de tractament de la fracció orgànica dels
residus municipals segregats en origen al terme municipal, que es durà a terme a la
Planta de Compostatge situada dins les instal·lacions del Centre Comarcal de Gestió de
Residus del Baix Camp, que s’ubica al terme municipal de Botarell.
Igualment, en virtut d’aquest conveni, es prestarà el servei de tractament de la fracció
vegetal.
Aquests serveis els prestarà la societat anònima de capital íntegrament comarcal
denominada Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA) que esdevé un mitjà
propi instrumental de l’ens comarcal.
Atès que en la clàusula 4.3 de l’esmentat Conveni de col·laboració s’estableix que pels
altres exercicis en què sigui vigent el conveni i també per al supòsit de pròrrogues
expresses que es pactin, s’aplicaran els preus públics aprovats pel Consorci i publicats al
BOPT.
Vist l’escrit presentat en aquest Ajuntament pel Gerent de SECOMSA, i que s’adjunta
amb la documentació, en el qual s’informa de l’acord del Consell d’Administració de
SECOMSA, en la sessió celebrada el 15 de novembre de 2016, d’aprovació de les tarifes
de tractament de la fracció orgànica (FORM) i de la fracció vegetal (FV) pel 2017,
publicades al BOPT núm. 206, de 28 d’octubre de 2016, i que pel municipi de Vila-seca
corresponen a 60,27€/tona (IVA no inclòs) per la fracció orgànica i 23,97€/tona (IVA no
inclòs) per la vegetal.
Aquestes tarifes representen un increment del 0% en el cas de la matèria orgànica i del
3,55% per la fracció vegetal, respecte les de l’any 2016.
En base a les tarifes més amunt citades i una previsió de generació pel 2017 de 2.900
tones de matèria orgànica i 200 tones de fracció vegetal, s’estima una despesa anual
màxima pel tractament d’aquesta tipologia de residus d’aproximadament 198.000,00€
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(IVA inclòs), que suposa un increment de 23.009,57€ respecte l’exercici anterior, i que ja
es va preveure amb la confecció del pressupost de l’any 2017.
I atesa 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 compte de la tarifa per l’any 2017 pel tractament de la matèria orgànica i
la fracció vegetal a la planta de compostatge ubicada a Botarell i gestionada per
SECOMSA, que es fixa en 60,27€/tona (IVA no inclòs) i 23,97€/tona (IVA no inclòs),
respectivament.
SEGON. Aprovar la despesa màxima per import de 198.000,00€ (IVA inclòs),
corresponent al tractament dels residus de la fracció orgànica i vegetal recollits al
municipi de Vila-seca durant l’any 2017, a càrrec de l’aplicació pressupostària
15.16230.22700 : CONTRACTE TRACTAMENT DE RESIDUS, del pressupost municipal
vigent.
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat, a l’àrea d’Intervenció Municipal i al
departament de Serveis Generals.
5.4
APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
D’ADJUDICAR
EL
CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT,
INSTAL.LACIÓ
I
MANTENIMENT
D’EQUIPS
CARDIOPROTECCIÓ PER A DIFERENTS EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT.

DE
DE

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 4 de juliol de 2016, va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment en
règim de lloguer d’equips de cardioprotecció per a diferents edificis de l’Ajuntament de Vilaseca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat sense publicitat d’acord amb el que disposen els articles
151 i 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el plec de clàusules administratives que
regulen aquesta contractació.
Vist que l’empresa AB MEDICA GROUP, SA, ha presentat la documentació requerida en
el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, I atesa la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AB MEDICA GROUP, SA amb el NIF A-08736431 el
contracte de subministrament, instal·lació i manteniment en règim de lloguer d’equips de
cardioprotecció per a diferents edificis de l’Ajuntament de Vila-seca, d’acord amb la proposta
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presentada pel preu anual de 15.000,00 € pressupost net, i 3.150,00 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 18.150,00 € (IVA inclòs), i una durada de 3 anys + 1 any prorrogable,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida 13.13000.20300 del
pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar com a garantia definitiva l’import de 2.250,00 €, d’acord amb l’article
95 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
QUART.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ I UNA BESTRETA
DE LA MATEIXA A L’ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA I GRALLERS DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de l’Associació Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca que demana la
concessió d’una subvenció ordinària per realitzar la XXXV Trobada de Gegant i Grallers
de Vila-seca de 2017 i pel funcionament ordinari de l’entitat així com una bestreta del
80% de l’import de la Trobada per fer front a les despeses inicials i vist l’informe de
consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i atès el dictamen
emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Associació Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca una subvenció
de 7.300,00.-€ (IVA inclòs) per la realització i organització de la XXXV Trobada de Gegant
i Grallers de Vila-seca de 2017 (5.900,00.-€) i pel funcionament ordinari de l’entitat durant
l’exercici 2017 (1.400,00.-€) amb càrrec a la partida 14.33002.48900 (Subvenció Colla
Gegantera i Grallers de Vila-seca). Tanmateix la despesa resta subordinada a
l’autorització, mitjançant la seva aprovació del respectiu pressupost.
SEGON.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2016.
• A la XXXV Trobada de Gegant i Grallers de Vila-seca 2017, un import de
5.900,00.-€
• Al funcionament ordinari de l’entitat durant l’any 2017 amb un import de
1.400,00.-€
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2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitat relacionades amb la XXXV
Trobada de Gegant i Grallers de Vila-seca 2017 com a màxim el 31 d’abril de
2017, i per les activitats de funcionament ordinari com a màxim el 31 d’octubre de
2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
TERCER.- Concedir a l’Associació Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca una bestreta
del 80% de la subvenció concedida per a la realització de la XXXV Trobada de Gegant i
Grallers de Vila-seca 2017, per un import de 4.720.-€, per tal que pugui fer front a les
despeses prèvies a la realització de l’activitat i programa a realitzar.
QUART.- El justificants de la subvenció hauran de ser factures originals, signades i amb
les dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA i NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI i
NIF del perceptor de la subvenció al Registre General de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a l’interessat.
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6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE
L’ESPLAI SANT ESTEVE.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del servei de neteja de l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve, ja que
finalitza el termini de la contractació actual.
Vist que s’han sol·licitat 5 propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Granitos Pérez
per un import de 6.990,00 € (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 i l’informe de la Intervenció Municipal, i
la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques Igualtat, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del servei de
neteja de l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Granitos Pérez S.L el contracte del servei de neteja de
l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve, per un import de 6.990,00 €, més 1.467,90 € en
concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 8.457,90 €, per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017 14 23100 22699 AD 4723
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

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

La secretària,

L’alcalde president,

Montserrat Masdeu Bulto

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
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19

