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

DATA:
LLOC:
HORARI:

2 de maig de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 20.00 a 20.45 hores

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

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 24 D’ABRIL DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 24 d’abril de 2017, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX D’OFICI.

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

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITAR A BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS LA
LIQUIDACIÓ DE CRÈDITS RECAPTATS A COMPTE DE L’EXPEDIENT A NOM DE
PORT HALLEY, SL.
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Atès que el Consorci intermunicipal de Vila-seca i Salou es constitueix per a establir i
gestionar, en l’àmbit territorial del Centre Recreatiu i Turístic, els serveis i les activitats
públiques locals, i per exercir les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de
tributs que li deleguin els municipis de Vila-seca i de Salou, de conformitat amb la Llei
d’hisendes locals.
Atès que el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a nom de PORT HALLEY S.L. s’ha
vingut efectuant integradament en el marc del padró d’IBI, gestionat per BASE, per
delegació de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que la societat explotadora PORT HALLEY SL es troba dins del procediment concursal
7/2013 que té regulat el cobrament dels crèdits. Que en virtut de la Sentència núm.
150/2014 de 25-07-2014 es va aprovar un Conveni concursal amb PORT HALLEY S.L. i que
BASE-Gestió d’ingressos va concedir en data 02-04-2015 un fraccionament per la quantitat
de 400.000€, pel que fa al crèdit privilegiat (especial i general).
Considerant que d’acord amb l’informe presentat per BASE-Gestió d’ingressos (Registre
d’Entrada núm. 3006, de 20-04-2017), referent als ingressos efectuats per l’empresa
concursada, la situació a data 31/12/2016 és la següent:
Data
BASE

Import ingressat a BASE

Concepte

per PORT HALLEY S.L.
27/02/2015
31/12/2016

24.217,03€
181.681,30€

Total

205.898,33€

Import
a

Ingrés a compte
Import cobrat del fraccionament
de 20/04/2015 a 31/12/2016

liquidat

per

l’Ajuntament
0€
0€

Atès que aquest fraccionament continua vigent fins al març de 2019.
A efectes de liquidar per exercicis sencers amb el Consorci del Centre Recreatiu i Turístic
els ingressos generats en l’àmbit del seu territori. 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.- Sol·licitar a BASE-Gestió d’ingressos, que faci efectiu el traspàs a l’Ajuntament de
Vila-seca de la quantitat de 205.898,33€, recaptats a compte de l’expedient executiu obert
amb PORT HALLEY S.L.
SEGON.- Es faculta a BASE-Gestió d’ingressos per deduir l’esmentat import, un cop finalitzi
l’expedient executiu, descomptant-lo de la corresponent liquidació final.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ PEL CÀNON ANUAL PER LA
CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL PARC AQUÀTIC DE LA PINEDA.
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Atès que per acord Plenari de 20-03-1997 es va atorgar la concessió del servei públic del
parc aquàtic de la Pineda i que d’acord amb l’apartat sisè d’aquest del plec de condicions
el concessionari ingressarà anualment el cànon a favor de l’Ajuntament de Vila-seca.
Aquest import serà el resultat d’aplicar al Cànon de 2016 la variació de l’IPC anual (1,6%, en
aquest cas) i s’ingressarà per trimestres anticipats tal i com s’estableix en el punt segon. 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. 772111, corresponent al cànon anual de l’exercici de
2017, per import de 194.540,43€ a nom de LEISURE PARKS SA.
SEGON.- Fraccionar la liquidació anterior en els quatre venciments i imports següents:
1r. Termini. 30/05/2017. Import: 48.635,10€
2n.Termini. 31/07/2017. Import: 48.635,10€
3r. Termini. 02/10/2017. Import: 48.635,10€
4t. Termini. 30/11/2017. Import: 48.635,13€
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a LEISURE PARKS
SA, junt amb les liquidacions corresponents.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS CORRESPONENTS ALS
CÀNONS DE L’EXERCICI 2017 PER LA CONCESSIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE I
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA.
Atès que la Junta de Govern Local de 9-03-2016 va aprovar adjudicar a OCIO A TOPE
S.L. el dret de superfície sobre la finca municipal situada a la plaça de la cançó catalana
s/n, “discoteca PACHA”, i la concessió administrativa per a l’explotació d’una activitat
econòmica i aparcament d’una altre finca municipal, amb una durada de 4 anys
prorrogable per un any més.
D’acord amb el punt 8.2 “Cànon anual” del Plec de clàusules administratives particulars
aprovat per Junta de Govern Local de 23-12-2015 es va estipular l’obligació per part de
l’adjudicatari d’abonar un cànon anual de 140.931,44€ més l’IVA corresponent (pel que fa
al dret de superfície) i de 10.818,75€ pel que fa a la concessió administrativa, exempt
d’IVA, per a l’exercici 2016.
D’acord amb el mateix punt el cànon serà objecte d’actualització anual, aplicant-se com a
índex de referència l’augment que experimenti l’IPC publicat per l’Institut Nacional
d’estadística (INE) i que el pagament del cànon es farà a l’avançada abans del dia 31 de
maig de cada any.
Atès que ja s’ha meritat el cànon corresponent a l’exercici 2017, 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 les liquidacions núm. 772120 i 772121, corresponents als cànons
meritats de l’exercici 2017, per imports de 173.255,47€ i 10.991,85€, respectivament, a
nom de OCIO A TOPE S.L.
SEGON.-. Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i OCIO A TOPE S.L.,
junt amb les liquidacions corresponents.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

A) Vista la declaració presentada per ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA SLU ( R. E.
Núm. 3010, de 20-04-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents a al primer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 772251 corresponent a la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2017, per import
de 74,63 €, a nom de ENERGYA VM GESTION DE NERGIA SLU, com a empresa
subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ENERGYA VM
GESTION DE NERGIA SLU, junt amb la liquidació corresponent.
B) D’acord amb el requeriment efectuat per la unitat de gestió tributària a NEXUS
RENOVABLES S.L., per tal que presenti les declaracions d’ingressos bruts corresponents
als exercicis 2015 i 2016, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a realitzar el càlcul de la taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
Vistes les declaracions que ha presentat arrel del requeriment efectuat per aquesta unitat (
Registre d’entrada núm. 3005, de 20-04-2017), relatives a l’exercici de 2015, que és l’últim
exercici en el que van subministrar energia en el terme municipal.
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
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que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació en el terme municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda
i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 772253, corresponent a la taxa la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic de l’exercici 2015, per import de 288,12€, a nom de
NEXUS RENOVABLES S.L., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a NEXUS
RENOVABLES S.L.
C) Vistes les declaracions presentades per NEXUS ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 3009, de
20-04-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al
primer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 772252, corresponent a la taxa la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2017, per import de 77,14€,
a nom de NEXUS ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a NEXUS ENERGIA
S.A.
D) Vista la declaració presentada per SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA S.A.U (
R. E. Núm. 3178, de 04/05/2016), 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 primer trimestre de l’exercici 2016, per a realitzar el càlcul de la taxa
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació en el terme municipal.
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Donat que per la hisenda municipal s’ha detectat que es va aprovar la liquidació núm.
709063, per import de 18,21€, en la qual s’ha detectat un error en el càlcul de la taxa, quan
l’import correcte és de 182,05€.
Donat que s’ha comprovat que l’interessat havia fet el pagament dels 18,21€ per duplicat, en
dates 16-06-2016 i 30-06-2016, per la qual cosa se’ls hi ha de girar una liquidació
complementària per la diferència que resta per ingressar. (182,05€-36,42€ ingressats
anteriorment) 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. 772135, corresponent a la taxa per aprofitament del
domini públic local del primer trimestre de 2016 (complementària de la liquidació 709063),
per import de 145,63€, a nom de SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA S.A.U, com a
empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a SONATRACH GAS
COMERCIALIZADORA S.A.U, junt amb la liquidació corresponent.
E) Vista la declaració presentada per ENERGY STROM XXI SL ( R. E. Núm. 2988, de 1904-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents a al
primer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 772129 corresponent a la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2017, per import
de 48,23€, a nom de ENERGY STROM XXI SL, com a empresa subministradora de serveis
públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ENERGY STROM XXI
SL, junt amb la liquidació corresponent.
F) Atès que per acord de la Junta de Govern Local de 14-06-2004, es va concedir a
Enagas SA llicència municipal núm. 380/00, pel desdoblament del gasoducte Arbós
Tivissa, del gasoducte Barcelona-València-Vascongadas al seu pas per Vila-seca.
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Atès l’informe emès per l’inspector de data 20-03-2007, en que es posa de manifest
l’ocupació del subsòl de diversos camins municipals, per un total de 49 metres lineals, i
d’acord amb la categorització dels camins municipals a efectes de les ordenances fiscals
com a primera categoria.
D’acord amb l’article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals i segons l’annex 7 de l‘Ordenança Fiscal núm. 20,
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic,
que fa referència a les ocupacions de via pública del sòl, vol o subsòl 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. 772131, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic de l’exercici 2017, per import de 4.165€ a
nom de ENAGAS TRANSPORTE SAU.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ENAGAS
TRANSPORTE SAU, junt amb la liquidació corresponent.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
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-2017000285), per import de 95.171,21 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2017000296), per import de 136.829,39 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000297 i ordenar la seva reposició, per import de 108,90 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 DIVERSES MEMÒRIES VALORADES.
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A) Vista la memòria valorada corresponent al reforç integral de l’enllumenat públic del
carrer de la Feredat 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 corresponent al reforç integral de l’enllumenat públic
del carrer de la Feredat, amb un pressupost total de 24.450,41 € IVA inclòs.

B) Vista la memòria valorada corresponent a la millora i reforç de l’enllumenat públic al
pas de vianants de la rotonda elevada A-7 i Raval de la Mar 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 corresponent a la millora i reforç de l’enllumenat
públic al pas de vianants de la rotonda elevada A-7 i Raval de la Mar, amb un pressupost
total de 52.383,24 € IVA inclòs.

C) Vista la memòria valorada per al subministrament i instal·lació d’equipament per a
l’exercici físic en dues noves àrees de salut en el Parc de la Torre d’en Dolça 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 al subministrament i instal·lació d’equipament per
a l’exercici físic en dues noves àrees de salut en el Parc de la Torre d’en Dolça, amb un
pressupost total de 56.956,40 € IVA inclòs.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPAREIXÈNÇA EN EL RECURS ORDINARI
NÚM. 106/2017.
Atès el Recurs Ordinari 106/2017, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Tarragona, interposat per AVELLANA BULLON SL, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el Recurs Ordinari 106/2017, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap dels Serveis Jurídics Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
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4.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER
L’ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA D’UN EDIFICI D’HABITATGES A VILASECA.
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de façanes
i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data 25 de
novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre de
2016.
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Verge de Montserrat, 31 per a
la reparació i arranjament i pintura de la façana de l’edifici d’habitatges situat al c. Verge de
Montserrat, núm. 31 de Vila-seca, i vistos els informes favorables emesos pels Serveis
Tècnics i Jurídics Municipals en data 3 de febrer i 24 de març de 2017, en els que s’acredita
el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en el que es fa constar l’existència de consignació pressupostària
a la partida per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, i atès el dictamen emès per la Comissió de Serveis al Territori, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al C. Verge de Montserrat,
31 una subvenció per import de 839,18 € per a l’arranjament, reparació i pintura de l’edifici
situat al c. Verge de Montserrat, 31 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 839,18 € amb càrrec a la partida
2017.13.15220.48900 D 8904 per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres d’arranjament de la façana, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau la corresponent factura dels honoraris abonats.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA
XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER ROBERT AGUILÓ DE VILA-SECA.
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 de remodelació de la xarxa
de sanejament al carrer Robert d’Aguiló de Vila-seca (Lot 3).
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Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposa el 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 per part de l’empresa AGROVIAL, SA, s’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 vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AGROVIAL, SA, amb NIF núm. A25059924 el contracte
de les obres de remodelació de la xarxa de sanejament al carrer Robert d’Aguiló de Vilaseca (Lot 3), d’acord amb la proposta presentada pel preu de 42.024,44 € (sense IVA),
8.825,13 € en concepte d’IVA, que fan un total de 50.849,57 € (IVA inclòs) mitjançant
procediment obert i amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2017.13.15300.61901 (D-9887)corresponent del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar 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 2.101,22 €, d’acord amb l’article 95 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.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
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, amb indicació dels recursos pertinents.
4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE LA MANCOMUNITAT TECAVI DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
L’ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE LA PISCINA AL PASSEIG PAU CASALS, NÚM.
81-83 DE LA PINEDA.
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Vista la sol·licitud de Mancomunitat Tecavi de llicència municipal per l’arranjament del
paviment de la piscina al Passeig Pau Casals, núm. 81-83 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 Mancomunitat Tecavi la llicència municipal d’obres 319/17 per
l’arranjament del paviment de la piscina al Passeig Pau Casals, núm. 81-83 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 tres mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
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9a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
11a.- S’ha d’acreditar haver signat contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
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. 766881 88 de data 13.02.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

2.400,96 €
600,00 €

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

3.001,20 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,24 € 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 LA COMUNITAT DE PROPIETARIS VILLA ALMIRANTE DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES PER LA SUBSTITUCIÓ DELS ASCENSORS A
L’EDIFICI SITUAT AL C. HIPÒLITO LÀZARO, 20 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Villa Almirante de llicència municipal per
les obres de substitució dels ascensors a l’edifici situat al c. Hipólito Làzaro, 20 de La
Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Villa Almirante la llicència municipal
d’obres 314/17 per les obres de substitució dels ascensors al c. Hipólito Làzaro, 20 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 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.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

9a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
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10a.- S’ha d’acreditar haver signat contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
11a.- 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. 767282 30 de data 29.03.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

2.539,62 €
634,90 €

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

3.174,52 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 634,90 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ERCROS SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES
PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE REMEDIACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIAS
A LA FABRICA DE VILA-SECA II ZONA SUR AL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Ercros SA per la instal·lació d’un sistema de remediació
d’aigües subterrànies a la fàbrica de Vila-seca II Zona Sur al Terme Municipal de Vilaseca, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Ercros SA la llicència municipal d’obres 530/16 per la
instal·lació d’un sistema de remediació d’aigües subterrànies a la fàbrica de Vila-seca II
Zona Sur al Terme Municipal de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
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1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.

8a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
9a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
10a.- S’ha d’acreditar haver signat contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
11a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 765480 28 de data 18.07.16 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

3.788,00 €
947,00 €

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

4.735,00 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 947,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

D) SOL·LICITUD DEL SR. J. E. G. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES OBRES DE
REFORMA DE LA SEGONA PLANTA AL C. DELS FERRERS, 25 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. E. G. de llicència municipal per les obres de reforma de la
segona planta de l’habitatge del c. Dels Ferrers, núm. 25 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 al Sr. J. E. G. la llicència municipal d’obres 145/17 per les obres de
reforma de la segona planta de l’habitatge del c. Dels Ferrers, núm. 25 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 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.
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2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.

9a.- S’ha de presentar abans de l’inici de les obres una addenda al projecte que justifiqui
que la supressió de les càrregues de la segona planta de l’immoble (envans i paviment)
no afectaran el comportament estructural del conjunt edificat, i que la supressió dels
envans no tindrà repercussió en la transmissió de càrregues verticals de l’edifici actual.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
11a.- S’ha d’acreditar haver signat contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
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. 767362 98 de data 03.04.17 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

166,67 €
83,33 €

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

250,00 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
E) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESTESA DE CABLE PEL TRASLLAT
DE LA CAIXA DE SEGURETAT AL C. JOAQUIM SERRA, 1-5 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU de llicència municipal
per a realitzar una estesa de cable pel trasllat de la caixa de seguretat al c. Joaquim
Serra, 1-5 de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica SLU, la llicència municipal
d’obres 313/17 per a realitzar una estesa de cable pel trasllat de caixa de seguretat al c.
Joaquim Serra, núm. 1-5 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
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6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

F) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’OBERTURA D’UNA RASA PER INSTAL·LAR UNA
NOVA PRESA AL C. TENOR JOSEP FORASTE, 7 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal
per a realitzar una obertura d’una rasa per instal·lar una nova presa al c. Tenor Josep
Foraste, núm. 7 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer
municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal
d’obres 317/17 per a realitzar l’obertura d’una rasa per instal·lar una nova presa al c.
Tenor Josep Forasté, núm. 7 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
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6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ D’OBRES.
Vista l’acta de recepció total de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació UA-PI-3
de la Pineda, delimitada pels carrers de Luis Mariano, d’Alfredo Kraus, d’Amadeu Vives,
d’Enrico Caruso i de Tomàs Luís de Victòria, a la Pineda, executades per la Junta de
Compensació de la UA-PI-3, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal en data 20 d’abril 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:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció total de les obres d’urbanització de la Unitat
d’Actuació UA-PI-3 de la Pineda, delimitada pels carrers de Luis Mariano, d’Alfredo
Kraus, d’Amadeu Vives, d’Enrico Caruso i de Tomàs Luís de Victòria, a la Pineda.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats i a l’Àrea de Serveis Públics.

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

A) Vist l’expedient núm. 802/2015, tramitat per a l’adjudicació en règim de concessió
administrativa de l’explotació dels locals comercials annexes al Parc Aquàtic de la
Pineda, que va ser declarat desert per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de
gener de 2017, i en el qual INVERSIONES INMOBILIARIAS MORA D’EBRE SL va
dipositar una fiança com a garantia definitiva per import de 32.200,00 €.
D’acord amb el que estableix l’article 102 TRLCSP i vistos 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:
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PRIMER.- Retornar la fiança dipositada com a garantia definitiva, per INVERSIONES
INMOBILIARIAS MORA D’EBRE SL per import de 32.200,00 € en l’expedient 802/2015.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) Vist l’expedient núm. 802/2015, tramitat per a l’adjudicació en règim de concessió
administrativa de l’explotació dels locals comercials annexes al Parc Aquàtic de la
Pineda, que va ser declarat desert per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de
gener de 2017, i en el qual els diversos licitadors van dipositar una fiança com a garantia
provisional per import de 16.345,23 €.
D’acord amb el que estableix l’article 103.4 TRLCSP i vistos 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:
PRIMER.- Retornar la fiança dipositada com a garantia provisional, per INVERSIONES
INMOBILIARIAS MORA D’EBRE SL per import de 16.345,23 €, en l’expedient núm.
802/2015.
SEGON.- Retornar la fiança dipositada com a garantia provisional, per AVELLANA
BULLON SL per import de 16.345,23 €, en l’expedient núm. 802/2015.
TERCER.- Retornar la fiança dipositada com a garantia provisional, per PARK JOVE SL
per import de 16.345,23 €, en l’expedient núm. 802/2015.
QUART.- Notificar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) Vist l’expedient núm. 430/2016, tramitat per a la pròrroga de la concessió demanial
dels locals comercials annexes al Parc Aquàtic de la Pineda, adjudicada a FERRER
ROVIRA SL mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juny de 2016, i
en el qual va dipositar una fiança com a garantia definitiva per import de 52.651,00 €.
Atès que l’esmentada explotació va finalitzar el passat 15 de novembre de 2016, i d’acord
amb el que estableix l’article 102 TRLCSP i vistos 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:
PRIMER.- Retornar la fiança dipositada com a garantia definitiva, per FERRER ROVIRA
SL per import de 52.651,00 €, en l’expedient 430/2016.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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D) Vist l’expedient núm. 217/2010, tramitat per a la convocatòria del concurs per a
l’adjudicació de l’explotació dels locals comercials annexes al Parc Aquàtic de la Pineda,
adjudicat a FERRER ROVIRA SL mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data
12 de juliol de 2010, i en el qual va dipositar una fiança com a garantia definitiva per
import de 52.651,00 €.
Atès que l’esmentada explotació va finalitzar el passat 31 de desembre de 2015, i d’acord
amb el que estableix l’article 102 TRLCSP i vistos 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:
PRIMER.- Retornar la fiança dipositada com a garantia definitiva, per FERRER ROVIRA
SL per import de 52.651,00 €, en l’expedient 217/2010.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

E) SOL·LICITUD DE LA SRA. L. S. M. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’ENDERROC DE L’HABITATGE SITUAT AL C. REQUET DE FELIX, 7 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. L. S. M., el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’enderroc de l’habitatge situat al c. Requet de Félix, núm. 7 de Vila-seca, per import de
600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

F) SOL·LICITUD DEL SR. F. M. P. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES
OBRES D’ENDERROC DE L’HABITATGE 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 al Sr. F. M. P., 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
3.000,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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G) SOL·LICITUD DE LA SRA. S. F. S. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT A LA
PLAÇA DE LES CREUS, 16 I CASTILLEJOS, 9 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. S. F. S., el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament de la façana de l’habitatge situat a la Plaça de les Creus, 16 i Castillejos, 9
de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ DE LES AL.LEGACIONS I
INCAUTACIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA A L’EXPEDIENT 802/2015.
Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2015
es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars
que regeixen l’adjudicació de l’explotació en règim de concessió demanial de la finca
inscrita en el Registre de la Propietat de Vila-seca, volum 1642, Llibre 554, Foli 62, Finca
49026, corresponent als locals comercials de titularitat municipal annexos al Parc Aquàtic
de La Pineda, per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, expedient
802/2015.
Vist que en data 25 de gener de 2016, l’empresa FERRER ROVIRA, SL, va presentar
una oferta, dins de termini, per concórrer al procediment de licitació abans esmentat i va
ingressar a la quantitat de 16.345,23 € (setze mil tres-cents quaranta-cinc euros amb vinti-tres cèntims), corresponent a la fiança provisional establerta en la clàusula 12 del plec
de condicions administratives, jurídiques i tècniques que regeixen la licitació.
Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2016, es
va resoldre incoar expedient administratiu per acordar, si escau, incautar la garantia
provisional per import de 16.345,23 € (setze mil tres-cents quaranta-cinc euros amb vint-itres cèntims), dipositada per l’empresa FERRER ROVIRA, SL, per participar en la licitació
per l’adjudicació de l’explotació en règim de concessió demanial de la finca descrita per
haver retirar injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel representant de l’empresa FERRER ROVIRA, SL,
davant aquest Ajuntament de Vila-seca en data 4 de març de 2016 (RE 1540), contra
l’Acord de la Junta de Govern pel qual s’incoa expedient per incautar-li la garantia
provisional, en què manifesta que no es tracta de la retirada d’una oferta o proposició, ja
que només es tractava d’una candidatura, que va ser retirada justificadament i que
l’import de la garantia provisional exigida en el plec de clàusules era erroni.
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Atès que tant el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), com el Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el del Reglament General de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), consideren que l’oferta per
participar en una licitació es formalitza quan s’entrega i registra la sol·licitud per participar
en la licitació juntament amb documentació corresponent davant el registre de
l’Administració, en aquest cas, l’Ajuntament de Vila-seca.
En aquest sentit es refereixen els articles 144 i 145 TRLCSP, quan diuen,
respectivament, que “els òrgans de contractació han de fixar els terminis de presentació
de les ofertes i sol·licituds de participació (....)”, i que la presentació de les proposicions
dels interessats suposa l’acceptació incondicionada de l’empresari del contingut de la
totalitat de les clàusules (....)”. En aquest sentit també l’article 80.5 del RGLCAP disposa
que un cop entregada o tramesa la documentació no pot ser retirada llevat que la retirada
de la proposició sigui justificada.
Així doncs, un cop presentada l’oferta i la sol·licitud de participació en el Registre de
l’Administració, aquests documents integren la proposició dels licitadors, amb
independència de quan la retirin hagin estat oberts o no algun dels sobres que la
integren.
Atès que el licitador va manifestar en el seu dia que renunciava a participar en la licitació i
retirava la seva oferta, a causa de “circumstàncies internes, sobrevingudes i justificades”,
que ni en l’escrit d’al·legacions ni en l’escrit de renúncia s’acrediten de forma fefaent i
només en base a circumstàncies internes i aportant una justificació que manca de valor
probatori.
Finalment, pel que fa a la incorrecta valoració en el Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) de l’import de la garantia provisional, cal tenir en compte, com s’ha dit
abans que segons l’article 145 TRLCSP, que la “presentació de les proposicions dels
interessats suposa l’acceptació incondicionada de l’empresari del contingut de la totalitat
de les clàusules”, ...............(), i la garantia provisional es va fixar atenent el valor de
l’objecte de la concessió, i per tal de mantenir la seriositat de les ofertes, per import de
16.345,23 euros, equivalent al 3% del valor dels locals objecte de la concessió, sense fer
cap referència al valor estimat del contracte.
Atès que l’article 103 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 (TRLCSP), disposa que la
constitució de la garantia provisional respon del manteniment de les ofertes dels licitadors
i que s’ha de confiscar a les empreses que retirin injustificadament la seva proposició
abans de l’adjudicació.
Vist que, un cop presentada l’oferta per part del licitador, aquest queda compromès amb
el seu contingut, i no pot retirar-la fins el moment en què es produeix l’adjudicació del
contracte, i quan es formula manifestació contrària al manteniment de l’oferta, es
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considera que té lloc una retirada injustificada de l’oferta, i en conseqüència la garantia
provisional prestada ha de ser incautada, havent de tramitar el corresponent procediment
d’execució.
Vistos 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.- Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa FERRER ROVIRA, SL,
contra l’Acord de la Junta de Govern pel qual s’incoa expedient per incautar-li la garantia
provisional, ja que la presentació en el Registre de l’Ajuntament de la sol·licitud i la
documentació constitueixen la proposició del licitador que no pot ser retirada
injustificadament, i no acrediten de forma fefaent una justificació per retirar aquesta
proposició, essent correcte l’import de la garantia provisional calculada atenent al valor de
l’objecte de la concessió.
SEGON.- Acordar incautar la garantia provisional per import de 16.345,23 € (setze mil
tres-cents quaranta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims), dipositada per l’empresa
FERRER ROVIRA, SL, per participar en la licitació per l’adjudicació de l’explotació en
règim de concessió demanial de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Vilaseca, volum 1642, Llibre 554, Foli 62, Finca 49026, corresponent als locals comercials de
titularitat municipal annexos al Parc Aquàtic de La Pineda, expedient 802/2015, per haver
retirar injustificadament la seva proposició abans de l’adjudicació.
TERCER.- Notificar l’acord a FERRER ROVIRA, SL, i a la Intervenció Municipal de Fons.

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
D’ADEQUACIÓ D’UN TRAM DE CAMÍ AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 29 de desembre de 2016 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.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i ordinari, essent el preu més baix l’únic criteri de valoració,
d’acord amb el que disposa el 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 per part de l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL, s’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 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.- Adjudicar a l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL, amb NIF núm.
B55528202, el contracte de les obres compreses a la Memòria valorada a l’adequació
d’un tram de camí al Parc de la Torre d’en Dolça, d’acord amb la proposta presentada 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) mitjançant procediment obert i amb subjecció al plec de
clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2017.13.17100.61902 (D-10751)
del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar 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 Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
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, amb indicació dels recursos pertinents.
4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, mitjançant
la que es va adjudicar les obres d’enderroc de l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27,
urbanització del solar restant i tractament de parets mitgeres.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa
CONSTRUCTORA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.

ESTEVE

FERRÉ

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres d’enderroc de
l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27, urbanització del solar restant i tractament de
parets mitgeres, realitzades per ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm.
B4345152, per un import de 36.870,69 € sense IVA i 7.792,04 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 44.613,53 €.
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SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (O10749) del pressupost municipal.
TERCER.Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ESTEVE FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
B) Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de noviembre de 2017, mitjançant
la que es va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada dels treballs de
condicionament del jardí del Castell de Vila-seca
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa
CONSTRUCTORA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.

ESTEVE

FERRÉ

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres compreses a la
Memòria valorada dels treballs de condicionament del jardí del Castell de Vila-seca,
realitzades per ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm. B43451525 per
un import de 37.104,96 € sense IVA i 7.792,04 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 44.897,00 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.17100.61903 (OF10748) del pressupost municipal.
TERCER.Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ESTEVE FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
C) Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de noviembre de 2017, mitjançant
la que es va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada dels treballs de
condicionament del jardí del Castell de Vila-seca
Vista la certificació núm. 3 presentada per l’empresa
CONSTRUCTORA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.

ESTEVE

FERRÉ

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a les obres compreses a la
Memòria valorada dels treballs de condicionament del jardí del Castell de Vila-seca,
realitzades per ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm. B43451525 per
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un import de 43.718,57 € sense IVA i 9.180,90 € en concepte d’IVA que un cop incorporat
dona un total de 52.899,47 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.123.17100.61903 (OF10750) del pressupost municipal.
TERCER.Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ESTEVE FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
4.11 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) Vist l’expedient d’ordre d’execució 112/16 dictat al Sr. Josep Serra Casulleras, per
ordenar la neteja de la parcel.la situada al c. Sant Jordi, núm. 7, de Vila-seca, respecte al
qual en virtut d’acord de la Junta de Govern Local de 31 d’octubre de 2017, s’acordà
l’execució subsidiària dels treballs de neteja de la parcel.la.
Vista la factura presentada per J. MORELL SL, número V17/65, per import de 1.452,00
€, en concepte de neteja del solar del c. Sant Jordi, núm. 7, de Vila-seca, amb càrrega i
transport a l’abocador.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Aprovar la factura V17/65 de l’empresa J MORELL SL, corresponent als treballs
de neteja del solar situat al c. Sant Jordi, núm. 7, amb càrrega i transport a l’abocador,
per un import de 1.200,00 € sense IVA i 252,00 € en concepte d’IVA, que un cop
incorporat dóna una total de 1.452,00 €.
SEGON. Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300. OF- 9891, del
pressupost municipal.
TERCER. Aprovar la liquidació núm. 767441 i requerir al Sr. Josep Serra Casulleras,
perquè faci efectiu l’import de la mateixa.
QUART. Notificar aquest acord al Sr. Josep Serra Casulleras, J.MORELL SL i a
Intervenció Municipal.

B) Vist l’expedient d’ordre d’execució dictat a la Sra. A. E. B. S., per ordenar
l’arranjament de la façana del c. hospital, núm. 17, de Vila-seca, incoat per resolució de
l’Alcaldia en data 13 de març de 2017.
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Vist l’informe emès per l’Inspecció de Serveis Tècnics, en el que es manifesta que s’ha
procedit a l’arranjament de façana en mal estat, i s’adjunta fotografia de la reparació i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 195/17 d’ordre d’execució dictat per ordenar
l’arranjament de la façana del c. hospital, núm. 17, de Vila-seca, per haver realitzat els
treballs de reparació ordenats.
SEGON. Notificar aquest acord a la Sra. A. E. B. S.

C) Per acord de la Junta de Govern Local de 26 de setembre de 2016, es va atorgar, a la
Sra. T. M. J., un termini d’un mes per procedir a la neteja del solar situat al c. Marcos
Redondo, núm. 20, de La Pineda en qualitat de propietària del terreny.
El termini concedit per executar-les va ser d’un mes, amb advertiment d'execució forçosa,
en cas d’incompliment, mitjançant actuació subsidiària per l'Ajuntament a costa i a càrrec
de l’obligat, o bé mitjançant la imposició de multes coercitives reiterades en el temps fins
aconseguir que es compleixi l’obligació de conservació.
Transcorregut el termini atorgat per dur a terme les esmentades actuacions i no havent
estat executades, d’acord amb el contingut de l’informe de l’Inspector municipal d’obres
En data 10 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar l’execució subsidiària
dels treballs de neteja i esbrossada del terreny i transport a l’abocador, a càrrec de la
persona interessada
A petició dels Serveis Tècnics Municipals, l’empresa J. MORELL SL,
pressupost V17/41 per import de 1.1.149,50 € (IVA inclòs)

ha presentat

FONAMENTS DE DRET
Si els obligats no executen la neteja ordenada, l’Ajuntament pot executar l’ordre a costa i
a càrrec de les persones obligades, a través del procediment d’execució subsidiària, o bé,
també, pot imposar multes coercitives per lapses de temps que siguin suficients per
complir el que ha estat ordenat, fins aconseguir que es compleixi l’obligació de
conservació, per un import mínim de 300 € i un màxim de 3.000 €, tot això d’acord amb el
que estableixen els articles 206.2 i 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya; 125 a 128 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística;
101 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya; i 98 i 99 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les Administracions públiques i del Procediment administratiu comú.
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I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Procedir a l’execució subsidiària, per part de l’Ajuntament, de les actuacions
ordenades a la Sra. T. M. J., en qualitat de propietari del terreny situat al c. Marcos
Redondo, núm. 20, de La Pineda, consistents en neteja i esbrossada del terreny i
transport a l’abocador, que es realitzarà el dia 24 de maig a les 8,00 h.
SEGON. Aprovar el pressupost presentat per J. MORELL SL, per import de 1.149,50 €
(IVA inclòs), en concepte de neteja amb càrrega i transport a abocador del material
resultant.
TERCER. Disposar que, un cop finalitzada l’execució subsidiària, els Serveis Tècnics
Municipals facin una valoració econòmica de caràcter definitiu en relació amb les
actuacions dutes a terme, com a resultat de la qual aquesta Junta de Govern aprovarà la
liquidació definitiva corresponent.

D) Per acord de la Junta de Govern Local de 30 de gener de 2017, es va atorgar, al Sr. J.
S. C., un termini d’un mes per procedir a la neteja del solar situat al c. Santiago Rusiñol,
núm. 3 i 9 de Vila-seca en qualitat de propietari del terreny.
El termini concedit per executar-les va ser d’un mes, amb advertiment d'execució forçosa,
en cas d’incompliment, mitjançant actuació subsidiària per l'Ajuntament a costa i a càrrec
de l’obligat, o bé mitjançant la imposició de multes coercitives reiterades en el temps fins
aconseguir que es compleixi l’obligació de conservació.
Transcorregut el termini atorgat per dur a terme les esmentades actuacions i no havent
estat executades, d’acord amb el contingut de l’informe de l’Inspector municipal d’obres
En data 10 d’abril de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar l’execució subsidiària
dels treballs de neteja i esbrossada del terreny i transport a l’abocador, a càrrec de la
persona interessada
A petició dels Serveis Tècnics Municipals, l’empresa J. MORELL SL,
pressupost V17/42 per import de 1.936 € (IVA inclòs)

ha presentat

FONAMENTS DE DRET
Si els obligats no executen la neteja ordenada, l’Ajuntament pot executar l’ordre a costa i
a càrrec de les persones obligades, a través del procediment d’execució subsidiària, o bé,
també, pot imposar multes coercitives per lapses de temps que siguin suficients per
complir el que ha estat ordenat, fins aconseguir que es compleixi l’obligació de
conservació, per un import mínim de 300 € i un màxim de 3.000 €, tot això d’acord amb el
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que estableixen els articles 206.2 i 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya; 125 a 128 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística;
101 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya; i 98 i 99 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les Administracions públiques i del Procediment administratiu comú.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Procedir a l’execució subsidiària, per part de l’Ajuntament, de les actuacions
ordenades al Sr. J. S. C., en qualitat de propietari del terreny situat al c. Santiago Rusiñol,
núm. 3 i 9 de Vila-seca, consistents en neteja i esbrossada del terreny i transport a
l’abocador, que es realitzarà el dia 23 de maig a les 8,00 h.
SEGON. Aprovar el pressupost presentat per J. MORELL SL, per import de 1.936 € (IVA
inclòs) en concepte de neteja amb càrrega i transport a abocador del material resultant.
TERCER. Disposar que, un cop finalitzada l’execució subsidiària, els Serveis Tècnics
Municipals facin una valoració econòmica de caràcter definitiu en relació amb les
actuacions dutes a terme, com a resultat de la qual aquesta Junta de Govern aprovarà la
liquidació definitiva corresponent.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA SUPERVISIÓ DE LA REGENERACIÓ DE LA
PLATJA DE LA PINEDA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 6 de febrer de 2017 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, en
base a una pluralitat de criteris de valoració, del servei d’assistència tècnica per a la
supervisió de la regeneració de la platja de la Pineda.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i ordinari, en base a una pluralitat de criteris de valoració de
la única oferta presentada i admesa a la licitació, d’acord amb el que disposa el 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 per part de l’empresa SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA, ha presentat la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985,
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de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA, amb NIF núm.
A48024723 el contracte del servei d’assistència tècnica per a la supervisió de la
regeneració de la platja de la Pineda , d’acord amb la proposta presentada pel preu pel
preu anual de 8.000,00 € (sense IVA), i una durada de 3 anys + 1 any prorrogable,
mitjançant, procediment obert i ordinari, en base a una pluralitat de criteris de valoració,
de la única oferta presentada i admesa a la licitació, a càrrec de la partida
13.17200.21000 D-10132 del pressupost municipal.
SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 1.200,00 €, d’acord amb l’article 95 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.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i al departament d’Intervenció.

5.2 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) Vista la sol·licitud efectuada per R. H. R. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una
activitat de de venta a granel de productes d'alimentació i licors al c. Santiago Rusiñol, 17,
local 2, anterior titular EL HUEVO FRITO, SCP.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes
emesos.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Donar conformitat a la comunicació efectuada per R. H. R., d’inici d’activitat
per canvi de nom de de venta a granel de productes d'alimentació i licors al c. Santiago
Rusiñol, 17, local 2, anterior titular EL HUEVO FRITO, SCP.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 453,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.767151), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
B) Vista la sol·licitud efectuada per A. G. C. en què comunica l’inici per canvi de nom d'una
activitat bar al c. Josep Anselm Clavé (mercat municipal), 2, local 8, 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 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 A. G. C., d’inici d’activitat
per canvi de nom bar al c. Josep Anselm Clavé (mercat municipal), 2, local 8, anterior titular
PAN XINGWEI.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 197,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.767239), 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.
C) Sol·licitud efectuada per A. F. P. en què comunica inici d’activitat per l'obertura de venda
de fruita i verdura a l'adreça al ps Pau Casals, 114 de la Pineda.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes
emesos.
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I vista la proposta formulada 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 A. F. P., d’inici de l’activitat
de venda de fruita i verdura al ps Pau Casals, 114 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 828,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.767397), 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) Sol·licitud efectuada per S. B. R. en què comunica inici d’activitat per l'obertura d'oficina
d'assegurances a l'adreça a l'av Alcalde Pere Molas, 19 local 4 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 vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la comunicació efectuada per S. B. R., d’inici de
l’activitat d'oficina d'assegurances a l'av Alcalde Pere Molas, 19 local 4 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 968,75€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.767437), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ D’UNA RECLAMACIÓ DE
DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS.
Vista la petició (RE 2155) presentada per la Sra. C. M. A., en què se sol·licita el
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts pel pagament d’un trasllat i
estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, Expedient B-01661818.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 4-4-2017 es va acordar la iniciació de
l’expedient adreçat a determinar la procedència de la devolució d’ingressos sol·licitada.

35

Atès l’informe jurídic emès a l’efecte i de conformitat amb allò que estableixen els articles
32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la LGT, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Atès que de l’informe emès per la prefectura de la Policia Local es constata la
improcedència de la devolució d’ingressos indeguts.
Atès que la competència per a la devolució d’ingressos indeguts és de l’Alcaldia, la qual
ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 30 de juny de
2015.
Atesos els anteriors antecedents, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret 520/2005,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament de la Llei
General Tributària, I vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:

PRIMER. Desestimar, d’acord amb l’informe de la Policia Local i el jurídic emesos a
l’efecte, la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts pel concepte de pagament d’un
trasllat i estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, per import total de 197,00
euros.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant, amb indicació dels recursos
corresponents.
5.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COIXINS BERLINESOS ALS CARRERS DE
LA PINEDA.
Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ
INTERADMINISTRATIVA D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC MITJÀ DE
L’AJUNTAMENT.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25-11-2016 va aprovar, conjuntament amb el
pressupost municipal, la Plantilla de personal d’aquesta Corporació per a l'exercici 2017.
Atès que en el Catàleg - RLT de personal funcionari hi figura el lloc de treball (ID135) de
Responsable de Llicències d’Activitats i Protecció Civil, de l’escala d’administració
especial, subescala tècnica, subgrup A2, categoria tècnic mitjà, adscrit a l’Àrea de serveis
Generals i Seguretat Pública, del qual es preveu la seva provisió definitiva durant l’any
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2017, mitjançant la modalitat de mobilitat interadministrativa voluntària, pel procediment
de concurs públic obert.
Atès que aquest lloc de treball es troba ocupat en l’actualitat en règim de comissió de
serveis per funcionària d’un altre ajuntament, fins a l’1-9-2017 .
Atès que es tracta de cobrir definitivament un lloc de treball que, per la seva naturalesa,
o per les seves característiques i especialitats funcionals, la seva ocupació s’ha de
considerar prioritària per garantir l’adequat funcionament dels serveis municipals
implicats.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de 29-7-2016 va declarar que, entre d’altres
àrees i sectors, l’Àrea de Serveis Generals i seguretat Pública 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.
Atès que al Pressupost General aprovat per a l'exercici 2017 existeix consignació
suficient i adequada per autoritzar aquesta despesa.
Atès que s’han elaborat les bases que han de regular la convocatòria per a la provisió
definitiva del lloc de treball de tècnic mitjà (ID 135) adscrit a l’Àrea de Serveis Generals i
Seguretat Pública de l’Ajuntament de Vila-seca, pel sistema de mobilitat
interadministrativa voluntària (article 84 TREBEP), mitjançant el sistema de concurs,
modalitat accés lliure, de conformitat amb els articles 9 i 61 del RDL 5/2015, de 30
d’octubre, pel que s’aprova el TREBEP, i els articles 63.c) i 110.1.a) del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el RPEL, en el que es valoraran els mèrits acreditats, els
coneixements i condicions personals i professionals que requereix la naturalesa del lloc a
ocupar, amb garantia dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local, correspon a l’Alcalde l’aprovació de les bases per a la selecció de personal,
el qual va delegar en la Junta de Govern Local mitjançant Decret de 30 de juny de 2015.
Vistos els informes preceptius i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, i atès que l’aprovació de les bases de selecció i el
nomenament de personal interí forma part de les delegacions efectuades per l’Alcaldia en
Decret de 30 de juny de 2015, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar les bases que han de regir la provisió del lloc de treball de
Responsable de Llicències d’Activitats i Protecció Civil, de l’escala d’administració
especial, subescala tècnica, subgrup A2, categoria tècnic mitjà (ID 135), pel sistema de
mobilitat interadministrativa voluntària, procediment de concurs de mèrits i capacitats,
modalitat accés lliure (EXP.GOV/184/17).
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SEGON. Convocar concurs de mobilitat interadministrativa per a la provisió definitiva de
l’esmentat lloc de treball.
TERCER. Publicar aquesta convocatòria i bases íntegres mitjançant edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, extracte d’aquestes i convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i íntegrament en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
QUART. Sol·licitar a l’escola d’Administració Pública la designació d’un funcionari/a del
mateix grau o superior al del lloc convocat.
CINQUÈ. Que es comuniqui a la Intervenció de Fons Municipal i el Negociat de Recursos
Humans de l’Ajuntament.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL INFANTIL, CASAL D’ADOLESCENTS, SERVEI
DE MENJADOR I DE TARDA, ANYS 2017 I 2018.
Atès el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que s’han
redactat per a contractar el servei de casal infantil, casal d’adolescents, servei de
menjador i servei de tarda, per l’any 2017 i 2018, aprovades per la Junta de Govern Local
de data 27 de febrer de 2017.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el procediment obert amb diversos criteris, de conformitat amb l’establert pels articles 157
i 158 Reial Decret Legislatiu 3/2011
Atès que en data 28 de març va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per
participar en el procediment obert amb pluralitat de criteris per a la contractació del servei
de casal infantil, casal d’adolescents, servei de menjador i de tarda, per als anys 20172018 de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que, en data 5 d’abril de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació i va establir com
a candidat admès l’ única oferta presentada, que va ser la següent:
1.- Fundació Pere Tarrés
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En data 21 d’abril la Mesa de Contractació, d’acord amb l’article 151 del TRLCSP, una
vegada efectuada la valoració total de la proposició única presentada, va donar la
següent puntuació total i la va remetre a l’òrgan de contractació.
CLASSIFICACIO FINAL
LICITADOR

PUNTS TOTALS

1 – FUNDACIO PERE TARRÉS

86 punts

D’ acord amb l’anterior, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Joventut, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’ única oferta presentada i valorada, que no ha estat declarada
desproporcionada o anormal, amb subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques aprovades al seu dia, que és la presentada per l’empresa FUNDACIÓ PERE
TARRÉS, pels preus unitaris següents

43,65

6,20

14,25

346,75

421,80

45

Millores

Preu infant casal
adolesc.

Preu vetllador
casals amb
compl.

Preu vetllador
casals infantil
sense compl.

Sesrvei de tarda

Servei menjador

Preu infant/
casal infantil

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Una

Amb un import màxim de 191.400,- € sense IVA, corresponent a la previsió màxima del
servei, inclosa la modificació màxima del 10%. Essent una temporada d’estiu 87.000 €
sense IVA (corresponent a l’exercici de 2017).
El preu final del contracte vindrà determinat pel nombre definitiu d’inscrits al Casal Infantil
– Megaestiu – i Casal Extiu Extrem i del nombre de vetlladors contractats en funció dels
nens inscrits amb NEE i en cap cas superarà el preu anual màxim previst.
D’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la realització de les
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despeses de caràcter plurianual que es deriven de la present contractació caldrà
subordinar-les als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
en la seva aprovació expressa.
SEGON.- Requerir a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS perquè dins del termini de
10 dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació, acrediti que ha constituït
la garantia definitiva per un import de 9.570,- € i aporti els certificats d’estar al corrent en
el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
TERCER.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta amb les
conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, i a la Intervenció Municipal de
Fons.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR PER A LA
REALITZACIÓ D’UNA ACCIÓ FORMATIVA.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2017, on hi ha previst la realització de d’un
curs de soldadura amb elèctrode revestit i soldadura TIG.
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 el pressupost presentat per l’INSTITUT PERE MARTELL per al curs programat, amb
un import de 13.120 euros, que està dins del pressupost màxim previst, 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.
Atès que l’INSTITUT PERE MARTELL, és l’únic centre de la demarcació de Tarragona
amb capacitació per impartir el curs de amb elèctrode revestit i soldadura TIG i compta
amb la infraestructura necessària per a la seva realització i atesa 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 122 hores de soldadura amb elèctrode revestit i soldadura TIG, que
s’adjudica a l’INSTITUT PERE MARTELL, per l’import proposat en la seva oferta.
Aquesta acció formativa està prevista a la Guia de Formació 2017.

40

SEGON. Aprovar una despesa per un import de 13.120 euros per al pagament del
contracte menor per a la realització d’una acció formativa de 122 hores de soldadura amb
elèctrode revestit i soldadura TIG a l’INSTITUT PERE MARTELL, a càrrec de la partida
14.24100.22699 (D-9704) del vigent pressupost municipal..
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
l’INSTITUT PERE MARTELL.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
D’INCENTIUS A LES EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS DINS EL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ 2017.
Vist que l’Ajuntament de Vila-seca manté l’ interès, en el marc del seu àmbit competencial
de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de
contribuir de manera activa i de donar suport financerament, mitjançant les seves
competències pròpies, al foment de l’ocupació mitjançant la concessió d’incentius a la
contractació de treballadors aturats, la contractació d’aturats majors de 45 anys i la
instal·lació de noves empreses al municipi, tot això dins el programa Impuls a l’Ocupació
2017.
Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió de subvencions i
ajuts econòmics públics de les línies de foment pressupostades, s’han definit els termes
de les respectives convocatòries de les bases específiques reguladores en el marc de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i en el marc
d’un procés general de racionalització, millora i simplificació de la tramitació i la gestió.
Atès allò que disposen la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions, les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Vila-seca i la
normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
Per tot això, i vist l’informe de la Intervenció municipal i la proposta formulada per la
Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de
subvencions per part de l’Ajuntament de Vila-seca durant l’any 2017, corresponents a la
següent línia de foment:
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Subvencions municipals per a la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació, mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2017.
Règim específic de la convocatòria: Bases específiques que han de regir la
convocatòria del procediment per a la concessió d’incentius a les empreses que
contractin persones aturades, ajuts per a la contractació d’aturats majors de 45 anys, i
ajuts per a nous emprenedors i establiment de noves empreses al municipi, tot això per
tal d’incentivar la promoció de l’ocupació, mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2017.
-

Crèdit pressupostari al qual s’apliquen les subvencions i quantia total màxima de
les subvencions convocades:
o
o

-

Foment Ocupació:
380.000 €
47000
Creació empreses i foment règim autònom 100.000 €
47000

2017-14-241002017-14-43300-

Imports màxims i mínims:

Import màxim:

3.000 euros, per contracte de 6 mesos i que hagin participat en un
Pla d’Ocupació Municipal o cursos professionalitzadors
2.000 euros, per contracte de 12 mesos
4.000 euros, per contracte de 12 mesos, major de 45 anys
6.000 euros, per contracte indefinit, major 45 anys
2.000 euros, per transformació contracte temporal a fix persones
contractades Programa Impuls 2016
2.000 euros, per inici nova activitat

No hi ha import mínim de subvenció
L’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de subvencions
convocades, els requisits per sol·licitar-les, els documents i informacions que s’han
d’adjuntar a la sol·licitud, així com els criteris de repartiment consten a les bases
específiques reguladores de la convocatòria.
-

Règim de concessió: concurrència

Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Àrea de Serveis a les
Persones
-

Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Local
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Termini de presentació de sol·licituds: s’ha iniciat a partir del dia 1 de gener de
2017 i finalitza el 30 de setembre de 2017.
-

Forma de presentació de sol·licituds: en suport paper.

Termini de resolució i notificació: 2 mesos a partir de la data de presentació de la
sol·licitud.
-

Mitjà de notificació de la resolució: de forma individualitzada per correu certificat.

Règim d’acceptació: tàcita, si no manifesta el contrari en el termini de 30 dies
naturals següents a la notificació de la resolució estimatòria.
Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; Llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
Règim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la
convocatòria:
Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de
la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des
de l’endemà de la notificació, davant la Junta de Govern Local.
SEGON. Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones.
TERCER. Publicar aquesta convocatòria a la Seu Electrònica i al Portal de la Transparència
de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
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Vista la relació que consta a l’expedient amb data 30 de març de 2017, on hi figuren les
empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a
l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades han
sol·licitat el pagament de la subvenció i han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses, es
proposa el pagament d’un incentiu total per import de 39.250 euros.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a cada una de les empreses que
figuren en el quadre inclòs a l’expedient.
SEGON. Aprovar la despesa final per import de 39.250 euros i el pagament individual a
cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la partida
14.24100.47000 del vigent pressupost municipal i, deixar sense efecte la part de
subvenció no justificada.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
6.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ ÚNICA,
CORRESPONENT AL PROGRAMA CARRETERA I MANTA 2016.
Vist el programa d’activitats per a joves “Carretera i Manta” corresponent a l’any 2016.
Atès que es tracta de realitzar unes activitats adreçades al lleure i la formació dels
col·lectius de joves dels municipis de Cambrils, Vila-seca i Salou.
Atès el que disposa la clàusula quarta del Conveni de col·laboració 2016-2019 del
programa Carretera i Manta, aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 28
d’octubre de 2016, que diu que la gestió del programa conjunt es realitzarà per períodes
anuals distribuint paquets de programació de la següent manera:
a) Vila-seca.
Paquet de formació reglada
Paquet de formació no reglada
b) Salou

44

Paquet de sortides
c) Cambrils
Paquet de difusió i comunicació
Paquet de festa del CIM
Paquet de novetats i/o altres.

Ateses les despeses facturades, del paquet de sortides, corresponent a l’ajuntament de
Salou, obrants dins de l’expedient.
Així mateix s’adjunta la certificació que detalla la part imputable a cada Ajuntament, en
funció del nombre d’usuaris que hi ha participat.

Atesos els preus públics que figuren, detallats per activitats, al conveni vigent del
programa Carretera i Manta 2016-2019.
Atès l’acord rebut de l’Ajuntament de Salou on s’aprova la liquidació de la certificació
única que els hi correspon, del programa Carretera i Manta 2016, i la tramesa al nostre
Ajuntament.
Atès l’informe de la Intervenció 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 liquidació de la certificació única del programa Carretera i Manta
2016, rebuda de l’Ajuntament de Salou, corresponent a les activitats amb sortida, de
l’Ajuntament de Salou, segons el conveni vigent, del programa “Carretera i Manta 20162019” i que conté la part proporcional corresponent a l’Ajuntament de Vila-seca, en base
al nombre d’inscrits en cada activitat, per un import de 3.162,44 €.
SEGON.- Aprovar el pagament de la liquidació de la certificació única, corresponent al
paquet b) sortides, per import de 3.162,44 € amb càrrec a la partida 14 33400 22606,
ADO 9937, a l’Ajuntament de Salou, corresponent a l’exercici de 2016.

6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE QUATRE MESOS DE MENJADOR
A L’ESCOLA TALLER BAIX CAMP.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pel Sr. J. L. À., per finançar l’ajut de
quatre mesos pel servei menjador al taller Baix Camp , vist l’informe que ha emès l’EBAS
d’acord amb les Bases aprovades,
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
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Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Concedir a J. L. À., un ajut de 388,50 € per finançar quatre mesos pel servei
menjador al taller Baix Camp.
SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 388,50 € a càrrec de
la partida 2017 14 23100 48000 END 9890 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de l’Associació de Familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament TBC, amb NIF G43036185.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’ESSB i a la Intervenció Municipal de
Fons.
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENTS DE DIFERENTS AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.
Vistes les Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts d’urgència social, incloses a
l’Annex núm. 6, Base 17 de les Bases d’Execució del Pressupost any 2017.
Vist els informes presentats per l’ABSS Vila-seca, així com la previsió de despesa
màxima prevista per a l’any 2017, i vis l’informe emès per la Intervenció Municipal de
Fons que acredita l’existència de consignació pressupostària adient per afrontar la
despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa màxima prevista per a l’any 2017, per un import total de
10.000,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 22699 A 5861 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ALTA DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI A
DIFERENTS USUARIS/ES.
Vist l’informe emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, favorable a la
concessió de diferents serveis d’ajuda a domicili, servei que es presta a través del
Consell Comarcal del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.
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Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
1 de Servei socials bàsics, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupost dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’ esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançant de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Benestar Social i Polítiques d’igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió de nous serveis d’ajuda a domicili per a l’any 2017, als
següents usuaris:
USUARI/A - SAD DEPENDÈNCIES

M. C.A.J.
A. P.H.
TOTAL

USUARI/A - SAD SOCIAL
L. J. R.

IMPORT
AJUNTAMENT
(34%)
663,00 €
1.215,50 €
1.878,50 €

IMPORT
AJUNTAMENT
596,69 €

SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca, abonarà la quantitat de 2.475,19 €, degudament
acreditada per la liquidació trimestral que el Consell Comarcal presenti, a càrrec de la
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partida 2017 14 23100 48000 ADC 7048 del vigent pressupost municipal, dintre de la
despesa màxima aprovada, d’acord amb l’Annex 2. Acord econòmic anual, vinculat al
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila.seca, Fitxa núm. 1, de Serveis socials bàsics.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a la Intervenció Municipal de Fons, i al
Consell Comarcal del Tarragonès.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT I ASSISTIT A
FAMÍLIES DEL MUNICIPI CORRESPONENT A L’ANY 2017.

Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
9 de Servei de Transport adaptat i assistit, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist allò que disposa l’annex 4 a l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de preus
públics. Tarifes de preus públics per al transport adaptat de persones amb disminució als
centres ocupacionals per a l’any 2017.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Benestar Social i Polítiques d’igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar el servei de transport adaptat i assistit corresponent a l’any 2017, a les
famílies que figuren en l’expedient.
SEGON. Es pagament del servei es realitzarà mitjançant liquidacions trimestrals, a
l’espera de la liquidació final que presenti el Consell Comarcal del Tarragonès, i dins del
màxim de la despesa prevista per import de 58.537,38 €, d’acord amb l’annex 2, Acord
econòmic anual, vinculat al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar socials i polítiques d’igualtat, Fitxa núm. 9. Servei de Transport
adaptat i assistit.
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TERCER. Requerir als usuaris relacionats al punt Primer, el pagament de les tarifes
establertes a l’annex 4. de l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de preus públics,
corresponent a 11 mesos, atès que el mes d’agost es considera no lectiu, i que hauran
de fer efectiva a l’Ajuntament , en els terminis que s’indiquen:
TERMINIS
1r termini (abans 30 de juny de 2017)
2n termini (abans del 30 de novembre de 2017)

IMPORT
231,00 €
231,00 €

QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.
7è. ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAR
130/2017.

Atès el procediment abreujat núm. 130/2017, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 2 de Tarragona, interposat per CEMEX ESPAÑA OPERACIONES,
SLU., 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. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 130/2017, que se segueix davant
el Jutjat Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona interposat per CEMEX ESPAÑA
OPERACIONES, SLU., en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barcelo

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.05.09 10:50:16 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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