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

DATA:
LLOC:
HORARI:

27 de març de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19,00 a 19,35 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
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta

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 MARÇ DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 20 de març 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, DEL PADRÓ DE LA TAXA DE LOCALS COMERCIALS
PER A L’EXERCICI DE 2017.
Vistos el padró de la taxa de locals comercials, confeccionat pel departament d’Hisenda
per a l’emissió dels rebuts corresponents a l’exercici 2017.
Atès que la recaptació voluntària dels rebuts es troba delegada a BASE- Gestió
d’Ingressos, 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 el padró confeccionat pel cobrament de la taxa de locals comercials
per a l’exercici de 2017.
SEGON. Sotmetre l’esmentat padró a informació pública.
TERCER.
Notificar el present acord a BASE- Gestió d’Ingressos junt amb el
corresponent càrrec en voluntària, perquè s’emetin els corresponents rebuts.

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

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
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:
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2017000180), per import de 128.795,08 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000177 i ordenar la seva reposició, per import de 45,31 euros.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
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-2017000207), per import de 10.027,88 €, 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 DONAR CONFORMITAT A L’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
D’UN PROJECTE D’OBRES.
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Vista l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte d’obres d’adequació i
pavimentació del Camí del Mas d’en Gual (Tram B) al Terme Municipal de Vila-seca,
aprovada pel Coordinador de Seguretat en fase d’execució d’obra, de data 3 de març actual,
i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Donar conformitat a l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte
d’obres d’adequació i pavimentació del Camí del Mas d’en Gual (Tram B) al Terme
Municipal de Vila-seca, aprovada pel Coordinador de Seguretat en fase d’execució
d’obra, de data 3 de març de 2017.
SEGON. Notificar el present acord als interessats.

4.2 DONAR CONFORMITAT A L’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DEL
CLAVEGUERAM I XARXA D’AIGUA POTABLE DE DIVERSOS CARRERS.
Vista l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de la Memòria valorada de la Memòria
valorada de les obres de renovació del clavegueram i xarxa d’aigua potable als carrers:
Salauris, Bagà, Segre i Montseny de Vila-seca, d’acord amb l’informe favorable per part del
Coordinador de Seguretat en fase d’execució d’obra, de data 16 de març actual, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Donar conformitat a l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de la
Memòria Valorada de les obres de renovació del clavegueram i xarxa d’aigua potable als
carrers: Salauris, Bagà, Segre i Montseny de Vila-seca, informada favorablement pel
Coordinador de Seguretat en fase d’execució d’obra, de data 16 de març de 2017.
SEGON. Notificar el present acord als interessats.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ.
Vist l’expedient tramitat per a sol·licitar subvenció a la Diputació de Tarragona, dins del
Programa de Protecció de la Salut Pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, i
concretament la referent a les despeses de l’any 2016.
Vist l’acord de la Diputació de Tarragona de data 15 de juliol de 2016, de concessió de
subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública, i concretament per a la gestió
d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals
domèstics abandonats, mitjançant el qual es va concedir a l’Ajuntament de Vila-seca la
quantitat de 2.768,67 € per al control de plagues, mosquit tigre i/o mosca negra.
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Atès que s’han portat a terme els serveis objecte de l’esmentada subvenció, que s’ha de
justificar abans del 31 de març de 2017, 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 justificació de la subvenció concedida per la Diputació de
Tarragona a l’Ajuntament de Vila-seca, per al Programa de Protecció de la Salut Pública
per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i
recollida d’animals domèstics abandonats, de l’anualitat de 2016, per import de 7.260 €.
SEGON.- Sol·licitar el pagament de la subvenció concedida per import de 2.768,67 €
segons justificacions a presentar a la Diputació de Tarragona.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES PER L’ADEQUACIÓ D’UN TRAM DE CAMÍ DEL PARC DE LA TORRE D’EN
DOLÇA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 29 de desembre de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada corresponent a l’adequació d’un tram de camí al Parc de la Torre d’en Dolça,
mitjançant procediment obert i ordinari, essent el preu més baix l’únic criteri de valoració.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:
ORDRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OFERTA Nº
10
13
16
4
15
2
14
1
3
12
8
7
11
6
9
5

EMPRESES OFERTANTS
IMPORT OFERTAT Eur s/IVA
OBRES VENT I SOL 2010, SL
42.276,00
CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001, SL
49.000,00
NATUR GRUP INTEGRAL, SL
49.633,93
TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL
50.834,55
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL
52.078,49
GILABERT MIRÓ, SA
52.530,00
EXCAVACIONES MARCELINO LINARES, SL
52.600,00
EXXABER, SL
52.984,96
JIMARAN, SL
54.956,27
SERVIDEL, SLU
55.228,28
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL
55.760,81
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
56.348,74
AGROVIAL, SA
60.340,50
GARCIA RIERA, SL
60.840,40
VORACYS, SL
61.100,51
GESTIÓN INGENIERIA Y CONST. DE LA COSTA DORADA, SA
61.316,15
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Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut major puntuació total obres VENT I SOL
2010, SL, es va identificar com a desproporcionada o anormal, en aplicació dels criteris
de l’article 85.4 RGLCAP, aquest Ajuntament de Vila-seca va efectuar requeriment per la
Mesa de Contractació en data 24 de febrer de 2017 per tal que justifiqués la valoració de
l’oferta presentada a la licitació i en data 1 de març de 2017, va presentar els
corresponents documents justificatius i aclariments, donant-se per vàlida la justificació
aportada d’acord amb l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics de data 16 de
març de 2017, en el que es proposa l’adjudicació de les obres de referència a l’empresa
OBRES VENT I SOL 2010, SL.

Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que
justifiqui la solvència econòmica i que presenti 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 al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, per la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada corresponent a l’adequació d’un
tram de camí al Parc de la Torre d’en Dolça, és la presentada per l’empresa OBRES VENT I
SOL 2010, SL pel preu de 42.276,00 € (sense IVA), 8.877,96 € en concepte d’IVA que fan
un total de 51.153,96 € (IVA inclòs):

ORDRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OFERTA Nº
10
13
16
4
15
2
14
1
3
12
8
7
11
6
9
5

EMPRESES OFERTANTS
IMPORT OFERTAT Eur s/IVA
OBRES VENT I SOL 2010, SL
42.276,00
CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001, SL
49.000,00
NATUR GRUP INTEGRAL, SL
49.633,93
TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL
50.834,55
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL
52.078,49
GILABERT MIRÓ, SA
52.530,00
EXCAVACIONES MARCELINO LINARES, SL
52.600,00
EXXABER, SL
52.984,96
JIMARAN, SL
54.956,27
SERVIDEL, SLU
55.228,28
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL
55.760,81
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
56.348,74
AGROVIAL, SA
60.340,50
GARCIA RIERA, SL
60.840,40
VORACYS, SL
61.100,51
GESTIÓN INGENIERIA Y CONST. DE LA COSTA DORADA, SA
61.316,15
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SEGON.- Requerir a l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL amb NIF núm. B55528202,
perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència
econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula dissetena del plec de clàusules administratives
particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la
garantia definitiva per un import de 2.113,80 €, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL, que de no complir aquest
requeriment no procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al
licitador que hi hagués quedat classificat en la segona posició.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN EL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DIVERSOS LOCALS
COMERCIALS DE TITULARITAT MUNICIPAL ANNEXOS AL PARC AQUÀTIC.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 6 de febrer de 2017 es va
aprovar iniciar l’expedient per a l’adjudicació mitjançant procediment obert de la
constitució d’una concessió administrativa sobre diversos locals comercials de titularitat
municipal annexes al Parc Aquàtic, situats al passeig Pau Casals, a la Pineda, identificats
en l’informe de l’arquitecte municipal que consta en l’expedient amb els números 1 a 39,
amb excepció del número 15, reservat per a l’ús municipal.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació de la
concessió d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives particulars que regulen
aquesta adjudicació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:
Núm. Núm. Licitador
Ordre Plica
1

1

2

2

3

4

4

3

RUBENS, SL

Ofertes

485.000,00
€
XAVIMON, SL
275.101,00
€
PROJECTE WORD S.XXVI 225.100,00
SLU
€
M. L. A. M.
184.307,00
€

Puntuació
oferta
econòmica
100,0
56,7
46,4
38,0
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Vist que l’oferta de l’empresa que ha obtingut major puntuació total, RUBENS SL, es va
identificar com a desproporcionada o anormal, en aplicació dels criteris del Plec de
clàusules administratives, aquest Ajuntament de Vila-seca va efectuar requeriment per la
Mesa de Contractació en data 13 de març de 2017 per tal que justifiqués la valoració de
l’oferta presentada a la licitació i en data 16 de març de 2017 va presentar els
corresponents documents justificatius i aclariments, donant-se per vàlida la justificació
aportada d’acord amb l’informe emès per la responsable adjunta de Serveis Territorials i
Planificació de data 20 de març de 2017, en el que es proposa l’adjudicació de la licitació
de referència a l’empresa RUBENS SL.
Vist l’Acta de la Mesa de Contractació de data 20 de març de 2017, indicant que la proposta
més avantatjosa econòmicament és la presentada per l’empresa RUBENS SL.
En compliment als tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal que justifiqui la
documentació que procedeix requerir en el termini que s’indicarà, 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 al Territori, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i
valorada per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i que no han estat
declarades desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la
millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives aprovats al seu dia,
és la presentada per l’empresa RUBENS SL, amb un cànon anual de 485.000 € (sense
IVA) i amb una durada de 4 anys.
Núm. Núm. Licitador
Ordre Plica
1

1

2

2

3

4

4

3

RUBENS, SL

Ofertes

485.000,00
€
XAVIMON, SL
275.101,00
€
PROJECTE WORD S.XXVI 225.100,00
SLU
€
M. L. A. M.
184.307,00
€

Puntuació
oferta
econòmica
100,0
56,7
46,4
38,0

SEGON.- Requerir a l’empresa, RUBENS SL, NIF. B43113075, perquè en el termini
màxim de 15 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació,
aporti la documentació justificativa següent:
-

De trobar-se al corrent en el compliment de les serves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
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-

D’haver constituït la garantia definitiva per un import de 67.565,19 €, d’acord amb l’article
95 del TRLCSP.
De la constitució d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import de
2.000.000 € i rebut acreditatiu de la seva vigència.
Del pagament dels anuncis de licitació.
TERCER.- Advertir a l’empresa RUBENS SL que de no complir aquest requeriment no
procedirà l’adjudicació al seu favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hi
hagués quedat classificat en la següent posició.
QUART.- Notificar a l’empresa adjudicatària que el pagament de la primera anualitat,
s’haurà de satisfer, a l’avançada, el dia de la signatura del contracte que es formalitzi,
d’acord amb el Plec de clàusules de la licitació.
CINQUÈ.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.
SETÈ.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació,
contra la present resolució no és procedent cap tipus de recurs.
4.6
APROVACIÓ
D’INSTAL.LACIONS.

PRÈVIA,

SI

ESCAU,

DE

DE

DUES

SOL.LICITUDS

A) APROVACIÓ PRÈVIA A SOL·LICITUD DE L’EMPRESA AGROCAPDEVILA SL DEL
PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECIFICA PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A
UNA INDÚSTRIA DE TRANSFORMACIÓ D’ALIMENTS AL TERME MUNICIPAL
Vist el projecte presentat per Agrocapdevila SL, per tal de dur a terme la instal·lació
fotovoltaica a una indústria de transformació d’aliments a la parcel·la 13 al polígon 13 al
Terme Municipal, la qual té la condició de sòl no urbanitzable segons el Pla d’ordenació
urbanística municipal vigent.
Vist l’informes tècnic emès pels serveis municipals competents.
Atès el que s’estableix a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com a l’article 57 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
Atès que es tracta d’un projecte d’actuació específica d’interès públic a què es refereix
l’article 47.4 d), ha estat sotmès a informació pública per l’Ajuntament, per un termini d’un
mes, i inclou tota la documentació establerta a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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Atès que l’aprovació prèvia del projecte a què es refereix aquesta proposta correspon a
l’Ajuntament i l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona, que l’ha d’adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta l’expedient
complet, 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 inicialment el projecte presentat per Agrocapdevila SL per tal de
procedir a la instal·lació fotovoltaica a la indústria de transformació d’aliments a la
parcel·la 13 al polígon 13 al terme municipal, la qual té la condició de sòl no urbanitzable
segons el Pla d’ordenació urbanística municipal vigent.
SEGON.-. Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme perquè l’aprovi definitivament, si s’escau.
TERCER.- Notificar aquest acord al promotor de l’expedient, pel seu coneixement i als
efectes procedents.

B) APROVACIÓ PRÈVIA A SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION
ELÈCTRICA SLU DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECIFICA PER LA INSTAL·LACIÓ
D’UNA XARXA AÈRIA DE BAIXA TENSIÓ A UN NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
A LA PARCEL·LA 108 POLIGON 38 DEL TERME MUNICIPAL
Vist el projecte presentat per Endesa Distribución Eléctrica SLU, per tal de dur a terme la
instal·lació elèctrica aèria de baixa tensió a un nou subministrament elèctric a la parcel·la
108 polígon 38 al Terme Municipal, la qual té la condició de sòl no urbanitzable segons el
Pla d’ordenació urbanística municipal vigent.
Vist l’informes tècnic emès pels serveis municipals competents.
Atès el que s’estableix a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com a l’article 57 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
Atès que es tracta d’un projecte d’actuació específica d’interès públic a què es refereix
l’article 47.4 d), ha estat sotmès a informació pública per l’Ajuntament, per un termini d’un
mes, i inclou tota la documentació establerta a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès que l’aprovació prèvia del projecte a què es refereix aquesta proposta correspon a
l’Ajuntament i l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona, que l’ha d’adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta l’expedient
complet, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte presentat per Endesa Distribución Eléctrica SLU
per tal de procedir a la instal·lació d’una xarxa aèria de baixa tensió a un nou
subministrament elèctric a la parcel·la 108 polígon 38 del terme municipal, la qual té la
condició de sòl no urbanitzable segons el Pla d’ordenació urbanística municipal vigent.
SEGON.-. Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme perquè l’aprovi definitivament, si s’escau.
TERCER.- Notificar aquest acord al promotor de l’expedient, pel seu coneixement i als
efectes procedents.
4.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA SRA. N. L. M. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LES OBRES
D’ENDERROC I CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
AL C. MONTEROLS, NÚM. 13 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. N. L. M. de llicència municipal per a les obres d’enderroc i
construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c. Monterols, núm. 13 de Vila-seca,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. N. L. M., la llicència municipal d’obres 81/17 per a
l’enderroc i construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c. Monterols, núm. 13
de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de trenta-sis mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
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corresponent visita d’inspecció. Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà
d’acreditar i/o justificar la legalització de les modificacions de les instal·lacions, si s’escau.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- L’obertura de la porta del garatge no podrà envair en cap moment l’espai públic.
8a.- La façana haurà de complir amb els condicionats estètics establerts en la normativa
del vigent PGOU.
a) Els perímetres dels buits de façana estaran encerclats amb pedra natural de la zona
b) La fusteria exterior de la façana ha de ser de fusta envernissada. Queden totalment
prohibits altres materials.
c) Les persianes exteriors de façana han d’ésser de fusta envernissada. Queden totalment
prohibits altres materials.
d) Les baranes dels balcons han d’ésser metàl·liques amb perfileria massissa i pintades de
color negre o similar. Queden totalment prohibits altres materials.
e) Els enlluïts rústecs i els estucats han de ser de colors terrosos. En cas de façanes
pintades aquestes seran igualment de colors terrosos. Queden totalment prohibits altres
materials llevat de la pedra natural.
9a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució de serveis de forma
superficial per la façana de l’edifici.
10a.- Si es necessari ocultar qualsevol tipus de cablejat grapat per façana s’haurà
d’efectuar amb una motllura modular o un perfil integrat en façana.
11a.- No es podran instal·lar en comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. S’admet la possibilitat de fer-ho sempre i quan s’amagui la instal·lació amb una
tapa opaca harmonitzada amb la pròpia façana.
12a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
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13a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
14a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 766830 75 de data 01.02.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

5.458,48 €
1.364,62 €

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

6.823,10 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.364,62 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA D’INFORME RELATIU A
L’EXPEDIENT DE CONSTRUCCIÓ D’UN POU A LA PARCEL·LA 74 DEL POLIGON 43
DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de l’Agència Catalana de l’aigua per tal que s’emeti informe en relació a la
petició del Sr. P. M. M. per la construcció d’un pou de reg a la parcel·la 74 polígon 43 del
Terme Municipal de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal
on s’indica que on es vol construir el pou està classificat com a Sòl No Urbanitzable i té la
consideració de Sòl Agrícola Permanent, identificat amb la clau 51. Les determinacions
aplicables en aquesta zona estan definides als articles 419 al 423 de la Normativa del
PGOU. El usos admesos del PGOU en aquest àmbit són bàsicament els agrícoles i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Informar favorable els usos previstos en la sol·licitud presentada pel Sr. P. M.
M. a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la construcció d’un pou a la parcel·la 74 polígon
43 del Terme Municipal de Vila-seca essent compatibles amb el planejament vigent per la
parcel·la on s’ha de situar.
SEGON.- Aquest informe s’emet exclusivament en relació a la sol·licitud de l’Agència
Catalana de l’Aigua i no comporta cap tipus d’autorització per a la construcció d’un pou.
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Les obres necessàries per aquesta actuació requeriran la prèvia tramitació de la llicència
urbanística, d’acord amb el que estableixen el PGOU de Vila-seca, i el Text refós de la
Llei d’Urbanisme.

C) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI TIRRENO DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LES OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. JOAQUIM SERRA, 1 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici Tirreno de llicència municipal per
a les obres de reforma de la instal·lació elèctrica de l’edifici situat al c. Joaquim Serral, núm.
1 de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Tirreno, la llicència
municipal d’obres 137/17 per a les obres de reforma de la instal·lació elèctrica de l’edifici
situat al c. Joaquim Serra, 1 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en el
termini de divuit mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció. Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà
d’acreditar i/o justificar la legalització de les modificacions de les instal·lacions, si s’escau.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
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5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució de serveis de forma
superficial per la façana de l’edifici.
8a.- Si és necessari ocultar qualsevol tipus de cablejat grapat per façana, s’haurà
d’efectuar amb una motllura modular o un perfil integrat en façana.
9a.- No es podran instal·lar en comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. S’admet la possibilitat de fer-ho sempre i quan s’amagui la instal·lació amb una
tapa opaca harmonitzada amb la pròpia façana.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 766921 52 de data 15.02.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

2.920,46 €
730,12 €

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

3.650,58 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 730,12 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

D) SOL·LICITUD DEL SR. R. C. D. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER REALITZAR LES
OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE AL C. ALMERIA, NÚM. 8 DE LA
PLANA.
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Vista la sol·licitud del Sr. R. C. D. de llicència municipal per a realitzar les obres de reforma i
ampliació d’un habitatge al c. Almeria, núm. 8 de La Plana, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. R. C. D., la llicència municipal d’obres 21/17 per realitzar les
obres de reforma i ampliació d’un habitatge al c. Almeria, núm. 8 de La Plana, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de trenta-sis mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució de serveis per la façana de
l’edifici.
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8a.- Si és necessari ocultar qualsevol tipus de cablejat grapat per façana, s’haurà
d’efectuar amb una motllura modular o un perfil integrat per façana.
9a.- No es podran instal·lar els comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. S’admet la possibilitat de fer-ho sempre i quan s’amagui la instal·lació amb una
tapa opaca harmonitzada amb la pròpia façana.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 766627 34 de data 21.12.16 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

2.417,71 €
604,43 €

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

3.022,14 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 604,43 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
SOL·LICITUD DE BUILDINGCENTER SAU DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE DOS HABITATGES AL C. MISERICORDIA, 36-38 DE LA PLANA.
Vista la sol·licitud de Buildingcenter SAU, de llicència de primera ocupació de dos habitatges
situats al c. Misericòrdia, 36-38 de La Plana, així com l’informes emesos 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:
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PRIMER.- Concedir a Buildingcenter SAU, la llicència municipal de primera ocupació de
dos habitatges al c. Misericòrdia, 36-38 de La Plana.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 709049 51 de data 05.05.16 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior

118,66 €
118,66 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

A) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. S. C. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’ENDERROC DE L’EDIFICI SITUAT AL C. SANT PERE, 18 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 la Sra. M. S. C. el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’enderroc de l’habitatge situat al c. Sant Pere, núm. 18 de Vila-seca, per import de
600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. E. C. R. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN COBERT PER GARATGE AL C. SANTIAGO
RUSIÑOL, 2 DE VILA-SECA.
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 la Sra. E. C. R. el retorn de la fiança dipositada per les obres de
construcció d’un cobert per garatge al c. Santiago Rusiñol, 2 de Vila-seca, per import de
600,00€
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SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DEL MAPA DE PROTECCIÓ
ENVERS LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA DEL MUNICIPI.
El passat 2015 es va aprovar el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn, que en l’article 7 i en la disposició addicional setena, estableix el procediment i
termini per a l’elaboració d’un nou Mapa de la protecció envers la contaminació
lumínica a Catalunya.
Segons estableix l’article 5.3 de la Llei 6/2001 i els articles 5 i 7.3.b) del Decret 190/2015,
l’ajuntament pot proposar una zonificació pròpia al seu terme municipal. La Direcció
General de Qualitat Ambiental valorarà les propostes municipals i formularà la proposta
de resolució per aprovar el Mapa.
Vist així mateix l’i9nforme emès al respecte per l’àrea de Serveis Públics en data 17 de
març de 2017, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
a. Incorporar en la categoria E3 les vies urbanes identificades en el plànol annex amb els
números 1, 2, 3, 4 i 5, i que en la proposta normativa consten com a E2, pel fet que es
tracta de sòls sotmesos a processos de transformació urbanística, i actualment formen
part de la xarxa viària urbana del municipi. A continuació s’indica la figura que ha
comportat la seva transformació, i la data d’aprovació definitiva:

o
o
o

1: Tram del carrer Joanot Martorell situat al sud de la Via Màxima.
Pla parcial urbanístic PP.VI-2 ‘Les Illes’
Aprovació definitiva CTUT: 20.07.1999
Projecte d’urbanització:
Aprovació definitiva: 05.06.2000
Recepció obres urbanització: 05.06.2003

o
o
o

2: Avinguda Alcalde Pere Molas dins l’àmbit del pla parcial ‘Les Illes’.
Pla parcial urbanístic PP.VI-2 ‘Les Illes’
Aprovació definitiva CTUT: 20.07.1999
Projecte d’urbanització:
Aprovació definitiva: 05.06.2000
Recepció obres urbanització: 05.06.2003

-

3: Avinguda de Ramon d’Olzina, des del traçat del FFCC fins a l’A7.
Reversió de la CN-340 a favor de l’Ajuntament

19

o

Acta de reversió: 30.03.1998

4: Avinguda Alcalde Pere Molas dins l’àmbit del pla parcial de la Rambla del Parc (inclòs
dins l’àmbit del CRT)
- Pla parcial urbanístic ‘Rambla del Parc’
o Aprovació definitiva resolució conseller: 20.12.1996
- Projecte d’urbanització:
o Aprovació definitiva Consorci CRT: 09.12.1996
o Recepció obres urbanització: 10.11.1997
5: Raval de la Mar (al nord de la Pineda, des de la TV-3146 fins a la plaça de la Unió
Europea).
- Projecte d’urbanització del Raval de la Mar
o Aprovació definitiva: 29.01.2010
o Recepció obres urbanització: 18.07.2013
b. Mantenir la zona comercial i d’oci de la Rambla del Parc situada dins el terme municipal
de Vila-seca (identificada en el plànol annex amb color vermell i codi 6) com a zona E4,
atès que es tracta d’una zona amb elevada mobilitat de persones i activitat comercial i
d’oci, i que en el mapa vigent (aprovat l’any 2007) ja tenia aquesta qualificació.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ PEL
FOMENT DE LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS
MUNICIPALS DE L’ANY 2015.
Vist l’informe emès per l’àrea de serveis públics en data 3 de març de 2017 en relació a
l’acceptació de la subvenció concedida per part de la Mancomunitat Intermunicipal
“Serveis Mancomunats d’Incineració de Residus Urbans” per a la gestió de la recollida de
la fracció orgànica de l’any 2015.
Vista la proposta formulada pel regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Validar la justificació de la subvenció de la FORM 2015 presentada a la
Mancomunitat Intermunicipal “Serveis Mancomunats d’Incineració dels Residus Urbans”
en data 20 de desembre de 2016, amb número de registre d’entrada a la Mancomunitat
2016/40, per un import total de 22.450,00€
SEGON. Acceptar la Resolució del President de la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis
Mancomunats d’Incineració dels Residus Urbans”, de 1 de març de 2017, amb núm. RE
1651, per la qual es concedeix a l’Ajuntament de Vila-seca l’import íntegre de la
subvenció sol·licitada, i que ascendeix 22.450,00€.
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TERCER. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.

5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REQUERIMENT PREVI DE DOCUMENTACIÓ EN
EL PROCEDIMENT PER L’ADJUDICACIÓ DELS APROFITAMENTS DE TEMPORADA
A LES PLATGES DE LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE DE VILA-SECA.
La Junta de Govern Local en data 6 de febrer de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació i el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per l’adjudicació
dels aprofitaments de temporada a les platges de la zona marítimo-terrestre de Vila-seca,
durant l’ anualitat 2017 (Exp. 52/2017), per procediment obert, en règim de tramitació
urgent. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 30 de 13
de febrer de 2017 i al Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament des de
la mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules
que regula aquesta contractació.
Atès que amb les dates 28 de febrer, 7, 13 i 20 de març, es constituí la Mesa de
Contractació i aquesta, després de la recepció i validació de l’informe emès en data 17 de
març de 2017, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor dels licitadors que
han obtingut la puntuació necessària segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula
12ena.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i vista la proposta formulada
pel regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data 20 de març
de 2017 en aplicació del criteris establerts a la clàusules 3 i 12 del procediment per
l’adjudicació dels aprofitaments de temporada a les platges de la zona marítimo-terrestre
de Vila-seca, durant l’anualitat 2017 i amb la previsió d’una prorrogable a voluntat de
l’Ajuntament un any més (Exp. 52/2017) per procediment obert, en règim de tramitació
urgent.
SEGON. Segons la qual, les ofertes que han obtingut la puntuació necessària, en
aplicació del criteris establerts a la clàusula 12ª del Plec, és la formulada per la qual, en el
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termini de 5 dies hàbils següents a aquell a que hagi rebut la notificació, aboni a
l’Ajuntament de Vila-seca les següents quantitats en concepte de cànon d’adjudicació i
garantia definitiva i aporti els corresponents justificants de pagament:
Guingueta número
Cànon d’adjudicació

Garantia definitiva (5%
adjudicació)

20.111 €

1.005,55 €

18.000 €
21.000 €
31.300 €
15.000 €
8.000 €
11.150 €
10.110,10 €
11.153 €
6.500 €

900,00 €
1.050,00 €
1.565,00 €
750,00 €
400,00 €
557,50 €
505,51 €
557,65 €
325,00 €

1

2
3
4
5
6
8
10
12
13

TERCER. De conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 16ena del plec
notificar i requerir a perquè dins dels CINC dies hàbils següents a rebre la corresponent
notificació, aporti a l’Ajuntament de Vila-seca:
La documentació justificativa dels certificats d’estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat
Social, en el cas que no els vagi aportar amb anterioritat al sobre A.
Una còpia autenticada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil o certificació
emesa per corredor o agent d’assegurances, que acrediti les condicions i capitals
assegurats, acompanyat del rebut acreditatiu del seu pagament per a la temporada
corresponent, en el cas que no el vagi aportar amb anterioritat al sobre A.
Acreditar la titularitat d’una guingueta segons model aprovat en comissió de govern, en
sessió de 29 de gener de 2001.
Document acreditatiu d’haver abonat l’import proporcional dels anuncis de licitació per un
import de 28,20 Euros ( al BOPT número 30 de 13/02/2017)
QUART.- Advertir als licitadors que de no complir aquest requeriment no procedirà
l’adjudicació al seu favor i en aquest cas l’Ajuntament ha de procedir a demanar la
mateixa documentació al licitador següent , per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.
CINQUÈ..- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant i
notificar-ho als licitadors i a l’àrea econòmica.
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SISÈ. Que realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA FUNCIONÀRIA
INTERINA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL VACANT A L’ÀREA D’HISENDA I
ACTIVITITAT ECONÒMICA.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 15-7-2015, va aprovar les bases
reguladores de la creació d’una borsa de treball per efectuar nomenaments de caràcter
interí i de personal laboral per a cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs de treball
d’àrees determinades de l’Ajuntament de Vila-seca, les quals es consideren prioritàries
per afectar el funcionament de serveis essencials.
Així mateix, es va determinar que els aspirants que superin el procés selectiu integraran
de forma automàtica la borsa de treball de llocs (C1 i C2) de les Àrees d’Hisenda i
Promoció Econòmica, Serveis Generals i Seguretat Pública, i Serveis al Territori i,
respectant l’ordre de puntuació final en el procés de selecció.
La vigència de la borsa de treball es va establir en 4 anys, a comptar de la seva
constitució pel tribunal qualificador. Essent que en data 24-9-2015 del Tribunal
qualificador de les proves selectives del citat procés va establir les puntuacions finals.
Atès que l’art. 20.1.Dos LPGE 2016, d’aplicació vigent, (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 que el Ple de la Corporació, en sessió de 29-7-2016 va declarar que, entre d’altres
àrees i sectors, l’Àrea d’Hisenda i Activitat Econòmica té la naturalesa de prioritària o
essencial, amb relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per a
garantir la prestació dels serveis i funcions que té atribuïdes l’Ajuntament de Vila-seca.
En data 14-3-2017 la Intervenció Municipal informa sobre la necessitat de fer front al
nomenament amb caràcter interí del lloc de treball ID 21), com a conseqüència d’abordar
la jubilació anticipada voluntària de la funcionària titular.
Atès que segons l’informe referit no es pot atendre aquesta petició amb els efectius propis
existents en l’Àrea d’Hisenda i Activitat Econòmica i ni amb mobilitat funcional sense
perjudicar el normal funcionament dels serveis i unitats, per la qual cosa es fa necessària,
de forma excepcional, el nomenament d’un funcionari/ària interí/a per cobrir
transitòriament el lloc vacant, fins a la seva provisió definitiva.
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Atès que consultada la borsa de treball convocatòria Exp. Gov./474/2015
d’administratives d’administració general (C1), i seguint les instruccions del seu
funcionament, li correspon la contractació a la senyora M. M. V. C.
Atès que el nomenament de funcionaris interins és competència de l’Alcaldia, la qual ha
estat delegada en la Junta de Govern Local, segons Decret de 30-6-2015.
Vistos els informes preceptius, i vista la proposta formulada pel regidor de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Declarar vigent la borsa d’interins constituïda el 24-9-2015 pel Tribunal
qualificador del procediment de selecció que va fixar les puntuacions finals dels aspirants
en el procés de selecció convocat per acord de la Junta de Govern Local de 15-7-2015.
SEGON. Aprovar la contractació i el nomenament com a funcionària interina de la
senyora M. M. V. C., com a administrativa d’administració general, grup C, subgrup C1,
per a prestar serveis a l’Àrea d’Hisenda i Activitat econòmica de l’Ajuntament de Vilaseca, amb motiu de cobrir la necessitat del lloc de treball (ID 21), per jubilació anticipada
de la funcionària titular.
TERCER. La senyora M. M. V. C. prendrà possessió del càrrec amb efectes del dia 1-42017 i la durada del nomenament serà fins a la provisió definitiva de la mencionada plaça.
QUART. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa L’Àrea
d’Hisenda i Activitat Econòmica 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.
CINQUÈ. Les retribucions de la senyora M. M.V. C. seran les corresponents a una plaça
d’administrativa, grup c, subgrup C1, de l’escala d’administració general, amb
complement de destí 21, i un complement específic mensual de 565,92 Euros, amb el
ben entès que aquesta plaça comporta una dedicació addicional d’una tarda més a la
setmana, sense perjudici de la regularització estructural en la RLT pel 2018. La despesa
màxima prevista per a aquesta contractació durant aquest interval de l’any 2017
(Retribucions totals + Seguretat Social Ajuntament) és de 24.280,44 €, de conformitat
amb l’informe jurídic emès a l’efecte. I autoritzar la despesa amb càrrec a les partides
corresponents del pressupost vigent (SB 12-93100-12003, CD 12-93100-12100, CE 1293100-12101), 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.
SISÈ. Notificar-ho a la persona interessada, al Negociat de Recursos Humans, a
Intervenció Municipal, i a la Junta de Personal Funcionari de l’Ajuntament.
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5.5 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) Vista la sol·licitud efectuada per P. X. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una
activitat de bar al c/ Josep Anselm Clave (Galeries Mercat Municipal), 2, local 8 de Vilaseca, vistos els informes emesos al respecte.
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.
I vista la proposta formulada pel regidor 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 P. X., d’inici d’activitat per
canvi de nom de bar al c/ Josep Anselm Clave (Galeries Mercat Municipal), 2, local 8 de
Vila-seca, anterior titular L., Z.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 855,50 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.765932), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.Aforament màxim permès és de 25 persones.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Comunicació efectuada per DAURADA BUS 2007 SL , d’inici de l’activitat per
d'aparcament d'autocars i oficina a l’adreça al Parc Tecnològic l'Alba, F-037 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 vista la proposta formulada pel regidor 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 DAURADA BUS 2007 SL, d’activitat d'aparcament d'autocars i
oficina a l’adreça al Parc Tecnològic l'Alba, F-037 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.300,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767190), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
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TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per TABARE LA PINEDA SL, on demana que li sigui
atorgada llicència municipal per a la instal·lació de taules i cadires al passeig marítim de la
Pineda, davant l’establiment de bar restaurant anomenat "Can Costa", situat al pg. Pau
Casals, 76-78, de la Pineda, durant la temporada d’estiu de 2017.
Vista la resolució de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de data 27/12/2016,
on s’aprova l’ autorització de la corresponent ocupació del domini públic marítim terrestre per
les instal·lacions de terrasses per a bars al passeig marítim de la Pineda, en la temporada
de l’any 2017.
I vista la proposta formulada pel regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a TABARE LA PINEDA SL, llicència per a la instal·lació de 8 taules i
32 cadires al passeig marítim de la Pineda, davant l’establiment de bar restaurant anomenat
"Can Costa", situat al pg. Pau Casals, 76-78, de la Pineda.
SEGON.La temporada estiuenca, als efectes d’aquesta autorització, comença l’1
d’abril de 2017 i finalitza l’1 de novembre de 2017, data màxima per a l’aixecament de les
instal·lacions autoritzades.
TERCER.Aprovar la liquidació per un import de 5.087,20 euros, que han estat
ingressats mitjançant dipòsit previ (núm. Liquidació 767220), 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 J. A. B. J. en què demana llicència municipal per
realitzar l'activitat de pintura de retrats durant la temporada d'estiu 2017 al Ps. de Pau
Casals de la Pineda, vistos els informes emesos al respecte.
I vista la proposta formulada pel regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Concedir a J. A. B. J. llicència municipal per realitzar l'activitat de pintura de
retrats amb pastel o carbó durant la temporada d'estiu de 2017 al Ps. de Pau Casals de la
Pineda.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 85,00€ que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767221), 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.
C) Vista la sol·licitud efectuada per SANS ARAGONES SL en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat CAFETERIA SANS
del qual és titular, situat al cr de Verge de la Pineda, 2 de Vila-seca, vistos els informes
emesos al respecte.
I vista la proposta formulada pel regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a SANS ARAGONES SL llicència per a la instal·lació de 7 taules i
28 cadires a la via pública de CAFETERIA SANS, situat al cr de Verge de la Pineda, 2 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 1.108,80€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767225), 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.

D) Vista la sol·licitud efectuada per M. H. R. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR EXPRESSATE del qual és
titular, situat a la pl dels Estudis, 2 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
I vista la proposta formulada pel regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a M. H. R. llicència per a la instal·lació de 10 taules i 40 cadires a la
via pública de BAR EXPRESSATE, situat a la pl dels Estudis, 2 de Vila-seca.
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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 792,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767226), 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.
E) Vista la sol·licitud efectuada per V. M. G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR VICENTE del qual és titular,
situat al cr. Josep Anselm Clavé, Galeries del mercat 10-11 de Vila-seca, vistos els informes
emesos al respecte.
I vista la proposta formulada pel regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a V. M. G. llicència per a la instal·lació de 8 taules i 32 cadires a la
via pública de BAR VICENTE, situat al cr. Josep Anselm Clavé, Galeries del mercat 10-11
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 1.267,20€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767198), 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.
F) Vista la sol·licitud efectuada per A. B. O. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat CAFETERIA DELICIOUS del qual
és titular, situat al cr de l'Heura, 2 local 1 bis de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
I vista la proposta formulada pel regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a A. B. O. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la
via pública de CAFETERIA DELICIOUS, situat al cr de l'Heura, 2 local 1 bis de Vila-seca.
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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 816,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767137), 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.
G) Vista la sol·licitud efectuada per LA TAPITA SCP en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR LA TAPITA del
qual és titular, situat al cr. de la Riera, 84 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
I vista la proposta formulada pel regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a LA TAPITA SCP llicència per a la instal·lació de 10 taules i 40
cadires a la via pública de BAR LA TAPITA, situat al cr. de la Riera, 84 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 792,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767189), 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.
H) Vista la sol·licitud efectuada per MARINESCU SCP en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat GETA Y NELY del
qual és titular, situat al c. de la Riera, 86 local 9 de Vila-seca, vistos els informes emesos al
respecte.
I vista la proposta formulada pel regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local, acorda per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a MARINESCU SCP llicència per a la instal·lació de 12 taules i 48
cadires a la via pública de GETA Y NELY, situat al c. de la Riera, 86 local 9 de Vila-seca.
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 950,40 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767195), 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.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL
PROGRAMA EXTRAORDINARI DE LA DIPUTACIÓ DE SUPORT ALS CENTRES DE
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL, CURS
2015/2016.
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona amb data 16 de desembre
de 2016 on s’acorda concedir a l’Ajuntament de Vila-seca les subvencions que a continuació
es detallen:
−
−

Llar d’Infants municipal “Fartets”:
Llar d’Infants municipal “Les Vimeteres”:

19.337,50 €
65.537,50 €

Vist que el 23 de gener de 2017 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca va
acordar acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per import de
19.337,50 € per al funcionament de la Llar d’Infants Municipal Fartets i 65.537,50 € per al
funcionament de la Llar d’Infants municipal Les Vimeteres, corresponent al curs 2015-2016.
Vist que les bases específiques reguladores del Programa Extraordinari de Suport als
Centres del primer Cicle d’Educació Infantil de Titularitat Municipal estableixen el termini de
justificació de la subvenció fins el 31 de març de l’any 2017.
Vista les relacions de despeses de cada llar d’infants i els llistats d’alumnes mensual que
consten a l’expedient.
I vist l’informe de la Intervenció Municipal, 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 els justificants de les despeses de funcionament de la Llar d’Infants
Municipal Fartets dins del calendari del curs escolar 2015-2016 (des de l’1 de setembre al 30
de juny), que inclou les despeses municipals i les aportades per la concessionària del servei.
SEGON. Aprovar els justificants de les despeses de funcionament de la Llar d’Infants
Municipal Les Vimeteres dins del calendari del curs escolar 2015-2016 (des de l’1 de
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setembre al 30 de juny), que inclou les despeses municipals i les aportades per la
concessionària del servei.
SEGON. Trametre aquest acord a la Diputació de Tarragona i a la Intervenció Municipal.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A
LA REALITZACIÓ D’UNA ACCIÓ FORMATIVA, AIXÍ COM LA DESPESA
CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2017, on hi ha previst la realització de d’un
curs de caixers/res reposadors/res, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic
Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals i l’ocupabilitat de les persones aturades del municipi.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que la presentada per
PREVENTIUM, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SAU, per al curs programat
és l’oferta més avantatjosa i està dins del pressupost màxim previst, amb un import de
10.500 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 i vista la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització
Laboral, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor per a la realització d’una acció
formativa de 200 hores relacionada amb el lloc de treball de caixer/a reposador/a, que
s’adjudica PREVENTIUM, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SAU, per l’import
proposat en la seva oferta. Aquesta acció formativa està prevista a la Guia de Formació
2017.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 10.500 euros per al pagament del
contracte menor per a la realització d’una acció formativa de 200 hores, relacionada amb
el lloc de treball de caixer/a reposador/a a PREVENTIUM, PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, SAU, a càrrec de la partida 14.24100.22699 (D-6206) del vigent
pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al Servei d’Ocupació
de Catalunya, al SOCE i a PREVENTIUM, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
SAU.
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6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ DEL CONCURS “VILA-SECA
INÈDIT”.
Vista la proposta presentada per la Biblioteca Municipal de Vila-seca pel curs 2017/2018,
on s’ha previst, la realització de la II edició del “Concurs Vila-seca Inèdit ” de recerca local
per alumnes de batxillerat.
Vist el detall de les bases especifiques de la II edició del “Concurs Vila-seca Inèdit” de
recerca local per alumnes de Batxillerat de la Biblioteca Municipal de Vila-seca i la
previsió de despeses per fer front als premis.
Vist l’informe de consignació pressupostària signat per l’Interventor Municipal de Fons i
fent ús de les atribucions que em són conferides per la vigent legislació en matèria de
Règim Local, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització i les bases que regulen la II edició del “Concurs Vila-seca
Inèdit” de recerca local per alumnes de Batxillerat, que tindrà lloc durant el curs
2017/2018 a Vila-seca.
SEGON.- Aprovar una despesa per un import de 819,41- €, que inclou la dotació
econòmica per fer front als premis de la II Edició del “Concurs Vila-seca Inèdit”, segons el
detall que figura a l’expedient, que anirà a càrrec de la partida 14 33000 22609 AFUT15872 del pressupost per a l’exercici de 2018. Per tant, la seva eficàcia queda subordinada
a l’aprovació definitiva del pressupost corresponent.
TERCER.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons i a la Biblioteca
Municipal.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ DE LA LUDOTECA TOT JOC
PER A L’EXERCICI DE 2017, AIXÍ COM LA DESPESA CORRESPONENT.
Atesa la programació de la ludoteca Tot Joc per l’any 2017, tallers de psicomotricitat i
musicoteràpia, anglès, racó de lectura, Dimecres a la Ludoteca, celebracions tradicionals
i festes locals.
Atesos els pressupostos obrants a l’expedient, l’estudi de costos i l’informe de l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització de les activitats de la Ludoteca Municipal Tot Joc, així
com dels tallers especialitzats corresponents a la programació de l’any 2017 de la
Ludoteca Municipal Tot Joc.
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SEGON.- Aprovar una despesa màxima de 7.625,75,- € IVA inclòs, amb càrrec a la
partida 14 33400 22606, A4972, per a la realització de les activitats programades a la
Ludoteca Municipal Tot Joc, per l’any 2017.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DELS PREMIS I LA REALITZACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE LA IV EDICIÓ DEL CONCURS FOTOGRÀTIC
ALBERT ITURRIA.
Ates que la Junta de Govern Local, en data 6 d’abril de 2016, va aprovar les bases per a
la realització del IV Concurs Fotogràfic “Albert Iturria”, que regulen la dotació de premis
en les diferents categories i vista l’acta del jurat reunit a Vila-seca, el 14 de gener de
2017.
Atesa la necessitat de dotar econòmicament l’exposició de les obres presentades en la IV
edició del “Concurs fotogràfic Albert Iturria”.
Vist que dins dels actes programats per la regidoria de Cultura durant el període
2017/2018, s’ha previst la realització de la V edició del “Concurs Fotogràfic Albert Iturria”
en homenatge a la figura del fotògraf, vinculat a Vila-seca i atesa la necessitat d’aprovar
les bases de la V edició del concurs per l’any 2017 i preveure la despesa per a la
realització de l’exposició durant el gener de 2018.
Vistos els informes de consignació pressupostària signat per l’interventor Municipal de
fons, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la despesa màxima de la IV edició del concurs Fotogràfic Albert Iturria
per import de 4.487,74.-€ a càrrec de l’aplicació pressupostaria 14 33000 22609 A5822
AFUT1-5824 segons el detall que figura a l’expedient.
SEGON.- Aprovar el pagament dels premis en metàl·lic de la IV edició del concurs Albert
Iturria d’acord amb el resultat del jurat que consta a l’acta del dia 14 de gener de 2017 per
un import total de 1.275,00.-€ abans de retencions d’IRPF a càrrec de l’aplicació
pressupostaria 14 33000 22609 (Conjunt O 2017-173).
TERCER.- Aprovar la realització i les bases que regulen el “V Concurs Fotogràfic Albert
Iturria”, que tindrà lloc durant l’any 2017 a Vila-seca sota el tema “ el dia a dia a Vila-seca,
quotidianitats”.
QUART.- Aprovar una despesa per un import de 4.725,00- €, que inclou la dotació
econòmica pels premis i la realització de l’exposició de les obres presentades durant el
“V Concurs fotogràfic Albert Iturria”, segons el detall que figura a l’expedient, que anirà a
càrrec de la partida 14 33000 22609 AFUT del pressupost per a l’exercici de 2018. Per
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tant, la seva eficàcia queda subordinada a l’aprovació definitiva del pressupost
corresponent.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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