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

DATA:
LLOC:
HORARI:

15 de maig de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 20.00 a 20.30 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
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor de fons

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 8 DE MAIG DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 8 de maig de 2017, que
són aprovades per unanimitat.

2n.- DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 DONAR COMPTE DEL TRASPÀS DEL CÀRREC D’IBI 2017 CORRESPONENT AL
C.R.T.
D’acord amb el fitxer amb les dades del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’exercici de 2017, elaborat per BASE- Gestió d’Ingressos, d’acord amb
les alteracions cadastrals efectuades al centre de Gestió Cadastral.
Atès per la Unitat d’Urbana es confecciona anualment el Padró de l’Impost sobre Béns
Immobles que correspon traspassar al C.R.T. per trobar-se dins del seu àmbit, i que ells
gestionen directament.
Atès l’informe emès al respecte i la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Donar compte a la Junta de Govern local del traspàs al C.R.T. de la part
corresponent al padró d’IBI de l’exercici 2017 de l’àmbit del C.R.T. dins del terme
municipal de Vila-seca, per import de 360.107,62 €.
SEGON. Notificar el present acord a BASE- Gestió d’Ingressos, per tal que es retirin del
Padró d’IBI de 2017 de l’Ajuntament de Vila-seca aquestes finques corresponents al
C.R.T.
TERCER. Notificar el present acord al C.R.T. i a la Intervenció Municipal de Fons.

3.2 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.
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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-2017000356), per import de 167.778,46 €, 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-2017000363), per import de 574.704,19 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.
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4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.

Vista la memòria valorada corresponent a les noves plantacions d’arbrat i millora de
l’accessibilitat en diferents indrets del 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 corresponent a les noves plantacions d’arbrat i
millora de l’accessibilitat en diferents indrets del Parc de la Torre d’en Dolça, amb un
pressupost total de 30.759,12 € IVA inclòs.
4.2 APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA
XARXA DE RESIDUALS, CREACIÓ D’UNA NOVA XARXA DE PLUVIALS I MILLORA
URBANA DEL CARRER JOAQUIM SERRA.
Vist el projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de pluvials i
millora urbana del carrer Joaquim Serra, redactat per l’enginyeria ESENCAT FRACTAL.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de març de 2017, que va aprovar
inicialment el projecte esmentat i va resoldre obrir un termini d’informació pública als
efectes de presentació d’al·legacions.
Atès que durant el tràmit d’informació pública, tal i com recull el certificat del secretari
general de data 5 de maig de 2017, no es van presentar al·legacions, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar definitivament el projecte de renovació de la xarxa de residuals, creació
d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Joaquim Serra, redactat per
l’enginyeria ESENCAT FRACTAL, amb un pressupost total de 613.078,72 € IVA inclòs.
SEGON. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE RESIDUALS, CREACIÓ D’UNA NOVA
XARXA DE PLUVIALS I MILLORA URBANA DEL CARRER JOAQUIM SERRA DE LA
PINEDA.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 6 de març de 2017, va aprovar
inicialment el projecte de les obres de renovació de la xarxa de residuals, creació
d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Joaquim Serra al nucli
urbà de La Pineda, amb un pressupost total de 506.676,63 € (sense IVA) i 106.402,09 €
en concepte d’IVA, que fan un total de 613.078,72 € (IVA inclòs), i desprès de l’exposició
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pública va ser aprovat definitivament en data 5 de maig de 2017.
Consta a l’expedient Informe del secretari general d’aquest Ajuntament sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el
contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i concordants del Real
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 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
La intervenció de Fons ha emès informe favorable en relació a l’existència de consignació
pressupostària a càrrec de la partida corresponent del pressupost municipal.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Particulars
que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres compreses al projecte de
renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de pluvials i millora
urbana del carrer Joaquim Serra al nucli urbà de La Pineda, mitjançant procediment
obert i oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, i la
despesa màxima de 506.676,63 € (sense IVA) i 106.402,09 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 613.078,72 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 (ARC11567) del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses al projecte de renovació de la xarxa de residuals,
creació d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Joaquim Serra al
nucli urbà de La Pineda.
TERCER. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte no subjecte a
regulació harmonitzada, amb tramitació ordinària, segons s’estableix en els articles 13 i
14 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
QUART. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
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4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA SOL.LICITADA PER L’EMPRESA
ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ INTERIOR I COBRIMENT DE
LA PISTA EXTERIOR ANNEXA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE VILASECA.
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2016, es va
adjudicar el contracte de les obres contingudes en el projecte de rehabilitació interior i
cobriment de la pista exterior annexa del pavelló municipal d’esports de Vila-seca a
l’empresa CARBONELL FIGUERAS, SA, pel preu de 741.680,00 € (sense IVA),
mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris de valoració i amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2016.13.34200.61901 (D-4893) del pressupost municipal,
tramitat amb el núm. d’expedient 621/2015.
Vist que la clàusula quarta del contracte administratiu, estableix un termini d’execució de
les obres objecte del contracte de 11 mesos comptats des del dia següent al de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig, i que per Acord de la Junta de Govern
Local de data 3 d’abril de 2017 es va adjudicar a l’empresa CARBONELL FIGUERAS,
SA, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el contracte de les obres
complementàries del pavelló, en aplicació de l’article 171 b) del Reial Decret 3/2011, de
14 de novembre, per un import de 131.125,22 € i 27.536,30 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 158.661,52 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària
2017.13.34200.61901 (D-7734) del pressupost municipal.
Vist que en data 28 d’abril de 2017 (RE 3237) l’empresa adjudicatària va presentar escrit
en què exposava els motius tècnics pels quals sol·licita la pròrroga del contracte, a causa
de l’increment dels treballs respecte el projecte previst i modificacions i millores tècniques
motivats per l’execució de les obres complementàries, i que l’informe dels Serveis
Tècnics Municipals de data 3 de maig de 2017, confirma la necessitat d’ampliació del
termini inicial d’execució de les obres en un mes.
Atès que l’article 213.2 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, preveu que, si el retard en l’execució
de les obres es produeix per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir
els seus compromisos donant-li pròrroga del temps que se li havia assenyalat,
l’Administració ha de concedir un termini que ha de ser almenys igual al temps perdut, si
no és que el contractista en demana un altre d’inferior.
Atès que s’ha donat compliment als tràmits que integren el procediment per a la pròrroga
dels contractes que es troben recollits a l’article 213 del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, 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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ÚNIC.- Aprovar la pròrroga del contracte administratiu subscrit amb l'empresa
CARBONELL FIGUERAS, SA, del contracte de les obres contingudes en el projecte de
rehabilitació interior i cobriment de la pista exterior annexa del pavelló municipal d’esports
de Vila-seca i Memòria d’obres complementàries del mateix, corresponent a l’expedient
621/2015, pel període d’un mes, de conformitat amb els informes tècnics que consten en
l'expedient administratiu tramitat a aquest efecte.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR CONFORMITAT AL PLA DE SEGURETAT I
SALUT D’UN PROJECTE D’OBRES.
Vista l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte d’obres de construcció
d’una tanca de protecció per a vianants a la vorera de l’aparcament de l’Escola La
Canaleta de Vila-seca, aprovada pel Coordinador de Seguretat en fase d’execució d’obra,
de data 9 de maig actual, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Donar conformitat a l’Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut del projecte
d’obres de construcció d’una tanca de protecció per a vianants a la vorera de
l’aparcament de l’Escola La Canaleta de Vila-seca, aprovada pel Coordinador de
Seguretat en fase d’execució d’obra, de data 9 de maig de 2017.
SEGON. Notificar el present acord als interessats.

4.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ORANGE ESPAGNE SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER LA REALITZACIÓ DE VARIES ARQUETES AL C. SANT JORDI, VERGE DE
MONTSERRAT, PERE CARDONA, MONTEROLS I DE LA RIERA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Orange Espagne SA de llicència municipal per a realitzar
varies arquetes al c. Sant Jordi, Verge de Montserrat, Pere Cardona, Monterols i De la
Riera, de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Orange Espagne SA, la llicència municipal d’obres
27/17 per la realització de varies arquetes al c. Sant Jordi, Verge de Montserrat, Pere
Cardona, Monterols i De la Riera, de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
1a.- Com a condició preceptiva, l’arqueta a instal·lar serà d’ús compartit amb les diferents
operadores interessades. Així doncs, prèvia a l’inici de les obres, s’haurà de presentar tota la
documentació signada per les diferents parts on es justifica dit requeriment.
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2a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
7a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
9a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
10a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
11a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRÒRROGA PER A L’OBERTURA D’UNA RASA PER
INSTAL·LAR UNA NOVA VÀLVULA A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, 22 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 vàlvula a l’avda. Ramon
d’Olzina, núm. 22 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, una pròrroga de la
llicència municipal d’obres 502/16 per a realitzar l’obertura d’una rasa per instal·lar una
nova vàlvula a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 22 de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA CONSUM SCP DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES
PER LA MODIFICACIÓ DE LES VORERES PEL TRASLLAT DE LA ZONA DE
DESCÀRREGA DEL SUPERMERCAT AL C. MAS D’EN GRAS, DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Consum SCP de llicència municipal per a realitzar una
modificació de les voreres pel trasllat de zona de descàrrega del supermercat al c. Mas
d’En Gras 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 Consum SCP, la llicència municipal d’obres 311/17 per
la modificació de les voreres pel trasllat de la zona de descàrrega del supermercat al c.
Mas d’En Gras de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
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amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- S’ha detectat que existeix un punt de llum afectat en el moll de descàrrega que s’haurà
de modificar traslladant-lo a un espai que no interfereixi la maniobra de descàrrega. Dita
actuació s’haurà de realitzar-se per la concessionària del manteniment de l’enllumenat
públic. I el cost del trasllat haurà d’anar a compte del peticionari.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
7a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
8a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
9a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
10a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
11a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

D) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA LEISURE PARKS SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
D’AMPLIACIÓ DE LES OBERTURES EN FAÇANA DEL LOCAL CORRESPONENT AL
“BAR MAORI” A LES INSTAL·LACIONS DEL PARC AQUÀTIC DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Leisure Parks SA de llicència municipal per a realitzar una
ampliació de les obertures en façana del local corresponent al “Bar Maori” a les
instal·lacions del Parc Aquàtic 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 l’empresa Leisure Parks SA, la llicència municipal d’obres 316/17
per l’ampliació de les obertures en façana del local corresponent al “Bar Maori” a les
instal·lacions del Parc Aquàtic de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el
següent condicionament:
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PRIMER.- Concedir a Leisure Parks SA la llicència municipal núm. 316/17 per l’ampliació
de les obertures en façana del local correponent al “Bar Maori” a les instal·lacions del
Parc Aquàtic 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.
9a.- Abans de l’inici de les obres s’haurà d’aportar el document d’assumeix de la direcció
d’obra.
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10a.- En el cas de que sigui necessari ocupar la via pública durant l’execució de les
obres, s’haurà de sol·licitar de forma prèvia l’autorització de l’ocupació de la via pública.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
12a.- 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.
13a.- 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. 767326 58 de data 08.05.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

153,56 €
76,78 €

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

230,34 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 CORRESPONENT A LES
OBRES D’ADEQUACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL MAS D’EN GUAL (TRAM B)
DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 7 de novembre de 2016, que va adjudicar les
obres d’adequació i pavimentació del Camí del Mas d’En Gual (tram B) de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa Benito Arno e Hijos SAU en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
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Vist l’escrit presentat per Benito Arnò e Hijos SAU en data 25 d’abril de 2017 ( RE 3168)
en que autoritza el pagament corresponent a la certificació núm. 1 a l’entitat Bantierra,
Caja Rural de Aragon, Sociedad Cooperativa de Crédito.
Atès el que disposa l’art. 218 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, que regula la
transmissió dels drets de cobrament.
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. 1 i corresponent a les obres d’adequació i
pavimentació del Camí del Mas d’En Gual (tram B) de Vila-seca, realitzades per Benito
Arnó e Hijos SAU amb núm. de NIF A-25.006.834 per un import de 22.877,60 € sense
IVA, 4.804,30 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 27.681,90 €
(IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament a Bantierra, Caja Rural de Aragon, Sociedad
Cooperativa de Crédito amb núm. de NIF F-99.320.848 mitjançant transferència a
aquesta entitat financera, amb càrrec a la partida del pressupost municipal.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

SOL·LICITUD DE LA SRA. L. S. M. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE AL C. REQUET DE FELIX, 7 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. L. S. M., el retorn de la fiança dipositada per les obres de
construcció d’un habitatge situat al c. Requet de Félix, núm. 7 de Vila-seca, per import de
2.009,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS

13

SERVEIS D’HOSTATGE, ASSISTÈNCIA TÈCNICA, MANTENIMENT I SUPORT DE
LES SEUS ELECTRÒNIQUES, ELS PORTALS DE TRANSPARÈNCIA I LES WEBS
MUNICIPALS.
Atès que el 30-6-2017, finalitza la vigència del contracte de realització dels serveis de
hostatge, assistència tècnica, manteniment i suport de les Seus Electròniques. Els Portals
de Transparència i Suport de les Seus Electròniques, els Portals de Transparència i les
Webs de l’Ajuntament, el Patronat de Turisme i el Patronat municipal de Música, adjudicat
per Decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, a l’empresa CESC IT ENGINYERIA
DEL SOFTWARE, SLU.
Atès que consta justificació de la necessitat de procedir a efectuar una nova contractació
d’aquest serveis per mitjà d’empresa especialitzada, ja que considera és la fórmula més
racional, econòmica i eficient de garantir la seva prestació, al no disposar l’Ajuntament de
mitjans propis idonis ni de personal suficient i preparat per a efectuar les funcions
requerides.
Atesos els Plecs de Clàusules administratives, jurídiques i econòmiques i tècniques
elaborats a l’efecte, i que han de regir el procediment d’adjudicació i el contracte.
Ateses les característiques i quantia del subministrament a contractar (no subjecte a
regulació harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és l’obert, en
règim de tramitació ordinària.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, i que la seva
autorització o realització s’ha de subordinar al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.
Vist l’informe jurídic emès a l’efecte pel responsable del procediment i l’informe de
fiscalització d’Intervenció (12-2017-216).
Vistos els anteriors antecedents es proposa a la Junta de Govern Local, òrgan competent
per delegació de l’Alcaldia, segons Decret de 30-6-2015, i vista la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Iniciar l'expedient de contractació per a l’adjudicació dels serveis de hostatge,
assistència tècnica, manteniment i suport de les Seus Electròniques. Els Portals de
Transparència i Suport de les Seus Electròniques, els Portals de Transparència i les
Webs de l’Ajuntament, el Patronat municipal de Turisme i el Patronat municipal de Música
(Exp. GOV/299/2017), de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives i el de
Prescripcions Tècniques elaborats a l’efecte, per procediment obert, en règim de
tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada.
SEGON. Aprovar la quantia de 81.600,00 € sense IVA, de pressupost net, i 17.236,00 €
en concepte d’IVA, que fan un total de 98.736,00 € l’IVA inclòs, pels dos (2) anys de
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vigència del contracte, en concepte de despesa màxima que per a aquest Ajuntament
representarà la contractació d’aquest servei; d'acord amb el que estableix l'article 174 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb càrrec de la partida 12.49100.22706 del cvigent
pressupost municipal.
Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els
pressupostos dels propers exercicis, crèdit suficient per assumir les depeses
corresponents derivades de l’adjudicació. Amb la previsió del següent desglossament:
Any 2017: 20.400,00 S/I
Any 2018: 40.800,00 S/I
Any 2019: 20.400,00 S/I
L’import d’adjudicació anirà a càrrec dels pressupostos de la Corporació en la següent
proporció: 73,53% a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Vila-seca, 20,59 a càrrec
del pressupost del Patronat de Música, i 5,88% a càrrec dels pressupost del Patronat de
Turisme.
TERCER. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives, econòmiques i
jurídiques i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació d’aquest
servei.
QUART. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la publicació
de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de participació en
el BOPT i en Perfil de contractant de l’Ajuntament de Vila-seca.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’APLANAMENT EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
166/2016.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 4 de juliol de 2016, de
compareixença en el procediment abreujat 166/2016 que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, en qualitat de demandats.
Ateses les darreres sentències dictades pel Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona
en matèria de responsabilitat patrimonial, vist l’informe jurídic emès pel cap de
l’Assessoria Jurídica municipal, 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. Aprovar l’aplanament en el procediment abreujat núm. 166/2016, que se
segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona presentat contra
l’acord de desestimació de reclamació patrimonial.
SEGON. Notificar el present acord als interessats.

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

A) Comunicació efectuada en data 27/09/2016 registre núm. 6362 per M. K. d’inici de
l’activitat de bar restaurant a l’adreça al ps Pau Casals, 93 de la Pineda.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per M. K., d’inici de l’activitat de bar restaurant a l’adreça al ps Pau
Casals, 93 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 2.111,25€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 765865), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès es de 35 persones.

QUART.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

B) Comunicació efectuada per X. C. G., d’inici de l’activitat d'oficina, aparcament i
magatzem a l’adreça a l'av Ramon d'Olzina, 12 de Vila-seca.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per X. C. G., d’activitat d'ofiicna, aparcament i magatzem a l’adreça
a l'av Ramon d'Olzina, 12 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 706,88€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772471), 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.
C) Sol·licitud efectuada per LOPE-GAS INSTALACIONES SL en què presenta declaració
responsable d'una activitat d'oficina de gas al cr de la Riera, 86 local 10 de Vila-seca.
Amb la sol·licitud va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons la proposta de
resolució de data 23/01/2014, atorgant audiència a l’interessat i vistos els informes
emesos.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la declaració responsable efectuada per LOPE-GAS
INSTALACIONES SL, d’inici de l’activitat d'oficina de gas al cr de la Riera, 86 local 10 de
Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 968,75€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772415), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La declaració responsable d’activitat queda condicionada a l’acompliment
dels apartats per aquest tipus d’activitat.
D) Comunicació efectuada per GASTRODUO SCP, d’inici de l’activitat de pizzes per
emportar a l’adreça al cr Ponent, 1 baixos 3 de Vila-seca.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics
Municipals que han informat favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per GASTRODUO SCP, d’activitat de pizzes per emportar a
l’adreça al cr Ponent, 1 baixos 3 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 860,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 766733), 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.
E) Comunicació efectuada en data 04/05/2017 registre 3385 per LEISURE PARKS SA ,
d’inici de l’activitat per canvi de nom de delfinari i modificació no substancial per
instal·lació de plataforma a la piscina de dofins per a interaccinar amb persones a
l’adreça al ps Pau Casals, 65 de la Pineda, anterior titular PARQUES DEL
MEDITERRANEO SA.
Amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats, i segons els
Serveis Tècnics Municipals que han informat favorablement l’activitat així com els
fonaments de dret.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per LEISURE PARKS SA, d’inici de l’activitat per canvi de nom de
delfinari i modificació no substancial per instal·lació de plataforma a la piscina de dofins
per a interaccinar amb persones a l’adreça al ps Pau Casals, 65 de la Pineda, anterior
titular PARQUES DEL MEDITERRANEO SA.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 197,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772418), 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.
F) Sol·licitud efectuada en data 27/04/2017 registre 3227 per C. R.R., en la qual fa
constar que per acord de la Junta de Govern Local es va concedir llicència per l’obertura
d’una activitat de lloguer de vehicles a l’adreça Ps Pau Casals, 53 local (Punta Prima) de
la Pineda, a nom de C. R.
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Per aquest motiu fa constar que ha obtingut la nacionalitat espanyola amb el conseqüent
canvi de nom i de document identificatiu de C.R. a C.R.R.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per C. R. R., de l’activitat de lloguer de vehicles a l’adreça Ps Pau
Casals, 53 local (Punta Prima) de la Pineda.
SEGON.Establir el mateixos condicionats de la llicència d’activitat concedida en
data 05/05/2016.
TERCER.de fons.

Notificar aquest acord a l’interessat i al departament d’intervenció municipal

G) Vista la sol·licitud efectuada per M. R. R. en què comunica l’inici per canvi de nom
d'una activitat de bar restaurant Parc de la Riera, 1, local 1-2, 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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Donar conformitat a la comunicació efectuada per M. R. R., d’inici d’activitat
per canvi de nom de bar restaurant Parc de la Riera, 1, local 1-2, anterior titular 3R'S SCP.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 197,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.765766), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.-

Aforament màxim permès és de 145 persones.

QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ
INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

DE

LLICÈNCIES

PER
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A) Vista la sol·licitud presentada per TRAYCCO PUBLICITAT, SL en què demana
llicència municipal pel repartiment, pel terme municipal de Vila-seca, de 1.500 exemplars
de publicitat, vistos els informes emesos al respecte.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a TRAYCCO PUBLICITAT, SL llicència municipal pel repartiment,
pel terme municipal de Vila-seca, de 1.500 exemplars de publicitat.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 75,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772134), 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 presentada per TRAYCCO PUBLICITATS, SL en què demana
llicència municipal pel repartiment, pel terme municipal de Vila-seca, de 2.000 exemplars
de publicitat, vistos els informes emesos al respecte.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a TRAYCCO PUBLICITATS, SL llicència municipal
repartiment, pel terme municipal de Vila-seca, de 2.000 exemplars de publicitat.

pel

SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 75,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772133), 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.

C) Vista la sol·licitud presentada per F. T. en què demana llicència municipal pel
repartiment, pel terme municipal de Vila-seca, de 2.500 exemplars de publicitat, vistos els
informes emesos al respecte.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a F. T. llicència municipal pel repartiment, pel terme municipal de
Vila-seca, de 2.500 exemplars de publicitat.

20

SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 15,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.767442), 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) Vista la sol·licitud efectuada per H. H. B. en què demana llicència municipal per realitzar
l'activitat de pintura de retrats durant la temporada d'estiu 2017 al Ps. de Pau Casals de la
Pineda, vistos els informes emesos al respecte.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a H. H. B. llicència municipal per realitzar l'activitat de pintura de
retrats amb pastel o carbó durant la temporada d'estiu de 2017 al Ps. de Pau Casals de la
Pineda.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 85,00 € que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772153), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
E) Vista la sol·licitud efectuada per M. E. R. C. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat LA JIJONENCA del qual és titular,
situat a la pl Miquel Martí i Pol, 2 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a M. E. R. C. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a
la via pública de LA JIJONENCA, situat a la pl Miquel Martí i Pol, 2 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 816,00€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772186), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
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F) Vista la sol·licitud efectuada per R. Z.en què demana llicència per la instal·lació de taules
i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Bar La Vila del qual és titular, situat a
l’av Francesc Macià, 28 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a R. Z. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la via
pública de Bar La Vila, situat a l’av Francesc Macià, 28 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 316,80 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772375), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
G) Vista la sol·licitud efectuada per J. F. C. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR RITZ del qual és titular, situat
a l’av Alcalde Pere Molas, 7 local 2 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a J.F. C. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la via
pública de BAR RITZ, situat a l’av Alcalde Pere Molas, 7 local 2 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 816,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767401), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
H) Vista la sol·licitud efectuada per COCINA CON INGENIO 2011 SL en què demana
llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat EL
PATIO del qual és titular, situat a l’av de la Generalitat, 56 cant cr Monterols, 39 de Vilaseca, vistos els informes emesos al respecte.
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I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a COCINA CON INGENIO 2011 SL llicència per a la instal·lació de
12 taules i 48 cadires a la via pública de EL PATIO, situat a l’av de la Generalitat, 56 cant cr
Monterols, 39 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 950,40 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772095), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
I) Vista la sol·licitud efectuada per DALU CHINEAS SL en què demana llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR CHINEAS del
qual és titular, situat a l’av Alcalde Pere Molas, 12 local 5 de Vila-seca, vistos els informes
emesos al respecte.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a DALU CHINEAS SL llicència per a la instal·lació de 5 taules i 20
cadires a la via pública de BAR CHINEAS, situat a l’av Alcalde Pere Molas, 12 local 5 de
Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 1.020,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772483), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

J) Vista la sol·licitud efectuada per ALTERNATIVA GASTRONOMICAS, SRL en què
demana llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment
anomenat TORRE DEL DELME del qual és titular, situat a la pl. de les Voltes, 1 de Vilaseca, vistos els informes emesos al respecte.
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I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a ALTERNATIVA GASTRONOMICAS, SRL llicència per a la
instal·lació de 6 taules i 24 cadires a la via pública de TORRE DEL DELME, situat a la pl. de
les Voltes, 1 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 475,20€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772430), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
K) Vista la sol·licitud efectuada per M J. M.P. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat Frankfurt l'Arc del qual és titular,
situat Plaça de l'Església, 11 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a M J. M. P. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la
via pública de Frankfurt l'Arc, situat Plaça de l'Església, 11 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 633,60 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772096), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
L) Vista la sol·licitud efectuada per EL BOLICHE BAILABLE 2008 SL en què demana
AMPLIACIÓ llicència per la instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment
anomenat LA OFICINA del qual és titular, situat a A la plaça de l'Església, 10 de Vila-seca,
vistos els informes emesos al respecte.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.Concedir a EL BOLICHE BAILABLE 2008 SL AMPLIACIÓ de llicència per a
la instal·lació de 8 taules i 32 cadires a la via pública de LA OFICINA, situat A la plaça de
l'Església, 10 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 1.267,20€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772125), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES
INSTAL.LACIONS DE PARADES AL MERCAT D’ENCANTS DE LA PINEDA.

PER

A) Vista la sol·licitud efectuada per J. M. M. C., en què demana llicència municipal per a
instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2016.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a J. M. M. C., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de
venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de Vilaseca amb núm. 39, amb una ocupació de 13 metres lineals, destinada a la venda de: tèxtil,
durant l’any 2016.
SEGON.- Donar compte de la liquidació núm. 703.640, per un import de 1.302,60 €, la
qual ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern Local, de data 13/04/2016, un
cop comprovat que s’ha efectuat el pagament a Base, gestió d’ingressos, d’acord amb
alló que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUART.- Aquesta llicència queda condicionada a les condicions que figuren en la
llicència.
B) Vista la sol·licitud efectuada per F.J. P. C., en què demana llicència municipal per a
instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2016.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir a F. J. P. C., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de
venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la
Pineda amb núm. 110, amb una ocupació de 8 metres lineals, destinada a la venda de:
roba de la llar, durant l’any 2016.
SEGON.- Donar compte de la liquidació núm. 703.703, per un import de 801,60 €, la qual
ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern Local, de data 13/04/2016, un cop
comprovat que s’ha efectuat el pagament a Base, gestió d’ingressos, d’acord amb alló
que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUART.- Aquesta llicència queda condicionada al següent:

5.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS PER LES FACTURES EMESES
CORRESPONENTS ALS MESOS DE GENER, FEBRER I MARÇ DE 2017, RELATIVES
A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS.

FACTURES EMESES A ECOMEBES:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 28/10/2013) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes
España SA (ECOEMBES), pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les
quantitats econòmiques que ECOEMBES transferirà als Ens Locals per tal de
compensar-los econòmicament per la diferència de cost entre el sistema ordinari de
recollida i transport dels residus (recollida de totes les fraccions en un únic contenidor), i
el sistema de gestió que suposa la recollida selectiva del paper-cartró i d’envasos
lleugers i el corresponent transport a les plantes de gestió final assignades (GRIÑÓ
ECOLÒGIC, SA pels envasos lleugers, i SAICA NATUR, SL pel paper i cartró).

FACTURES EMESES A SAICA NATUR, SL:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de
2010, es troba adherit al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya, amb l’objecte
d’obtenir un marc estable per a la venta del paper i cartró recollit selectivament, i que
en el cas de Vila-seca és portat a la planta recuperadora de SAICA NATUR, SL, per
determinació del conveni amb ECOEMBES.
Així mateix, per Acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2016, s’ha adjudicat
el contracte del servei de transport, gestió i tractament dels residus de la deixalleria a
SAICA NATUR, SL. En el marc d’aquest contracte, es procedeix a emetre factura a
aquesta empresa per la recollida segregada dels residus valoritzables de ferralla i
metalls, olis vegetals i olis minerals usats.
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FACTURES EMESES A ECOVIDRIO:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 25/06/2014) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO,
SA, pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques
que ECOVIDRIO transferirà als Ens Locals per tal de compensar-los econòmicament per
la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida i transport dels residus i el
sistema de gestió que suposa la recollida selectiva dels envasos de vidre i el
corresponent transport a les planta de gestió final assignada (Recuperadora de
Vidrio de Barcelona, SA).
FACTURES EMESES A ECOLEC I ECOTIC:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de
2012, es troba adherit al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), per al període 2013-2017, i d’aquest conveni
se’n desprèn, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques que les entitats gestores
dels SIG d’aparells elèctrics i electrònics (ECOLEC I ECOTIC) transferiran als Ens Locals
pels costos addicionals que els comporta recollir selectivament i emmagatzemar els
RAEE a les deixalleries i que correspon sufragar als productors d’aparells elèctrics i
electrònics.

FACTURES EMESES A UNIÓN DE INDUSTRIAS DE LA BATERÍA, SL I EUROPEAN
RECYCLING PLATFORM ESPAÑA, SLU:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 30 de maig de
2011, es troba adherit al Conveni Marc signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i
les Entitats Gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) de residus de piles i
d’acumuladors, amb l’objectiu de garantir el compliment del Reial Decret 106/2008, d’1
de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. En base a
aquest Conveni, l’Ajuntament presta el servei de recollida i d’emmagatzematge temporal
dels residus de piles i d’acumuladors, i rep per fer-ho la compensació econòmica
establerta a l’Annex IV de l’esmentat Conveni.

I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures detallades a l’Annex I ( relació de DR
201700000324) per un import total de 48.679,28€ de base imposable, més 3.664,41€ en
concepte del 10% d’IVA (excepte en els casos de comercialització del paper-cartró i
ferralla, que estan exempts, i de l’oli mineral i vegetal que tenen un 21%), fent un total net
de 52.343,69€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
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6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ D’UNA SOL.LICITUD DE
BONIFICACIÓ DE LES TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS,
CURS 2016-2017.

Vista la sol·licitud presentada per la mare de l’infant Y.D.C.D., usuari de la llar d’infants
municipal Fartets per obtenir bonificació pel servei d’escolarització durant el curs escolar
2016-2017.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Ensenyament d’aquest Ajuntament.
Vist l’informe emès per l’Interventor Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud per obtenir bonificació en l’escolarització del seu fill a la llar
d’infants municipal Fartets durant el curs escolar 2016-2017 ( d’abril a juliol de 2017).
Infant: Y. D. C. D.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
SEGON. Validar la despesa de la bonificació per a la llar d’infants municipal Fartets per un
import de 136 euros que correspon a:
Bonificació mensual per escolarització del 20 % és de: 34 €
Total de la bonificació des del mes abril al mes de juliol de 2017 és de: 136 €
L’aprovació de la despesa de 136 euros s’efectua a càrrec de la partida 14 32300 22799
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la directora de la llar d’infants municipal Fartets, a les
persones interessades i a la Intervenció Municipal de Fons.
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6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ,
EXERCICI 2016.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 31 de març de 2017, on hi figuren les
empreses i emprenedors que tenen aprovada la concessió d’incentius per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis o dotze mesos des de l’inici de l’activitat i, les empreses i
els emprenedors referenciats han sol·licitat el pagament del 1er o 2on 50% de la
subvenció i han presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.2 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 i
els emprenedors, es proposa el pagament del 1er o 2on 50% de l’incentiu per un import
de 1.000 euros a cada una de les empreses, corresponents a la justificació dels 6 o els 12
primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 6.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 o als 12 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 1er o 2on 50% de l’incentiu final a concedir a cada una de les
empreses i els emprenedors que figuren en el quadre inclòs a l’expedient, en 1.000
euros, corresponents a la justificació dels 6 o els 12 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar la despesa del 50% de l’incentiu final per import de 12.000 euros i el
pagament individual a cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a
càrrec de la partida 2017 14 43300 47000 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses i els emprenedors sol·licitants.
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, DELS PADRONS PER LA TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC “MERCAT DELS
ENCANTS” DEL MUNICIPI.
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Vistes les relacions de rebuts per la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
de domini públic local dels mercats d’encants del municipi “P17” i “V17” corresponents a
l’exercici 2017.
D’acord amb l’annex 2 de l’ordenança fiscal núm. 20.Taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic. “Mercat d’encants”, que regula aquesta taxa, i
d’acord amb els articles 20 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Atès que la recaptació voluntària d’aquests rebuts es troba delegada a BASE- Gestió
d’ingressos i d’acord amb l’article 6 de l’esmentada ordenança que estableix que la
recaptació de la quota té caràcter irreductible i es realitzarà mitjançant el sistema de
padró fiscal anual, fraccionat en dos terminis.
Atès l’informe emès al respecte i la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el padró confeccionat per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic - mercat d’encants de la Pineda “P17” per import de 122.544,60 €
SEGON.- Aprovar el padró confeccionat per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic - mercat d’encants de Vila-seca “V17” per import de 47.674,90 €.
TERCER.- Aprovar el cobrament en dos terminis de les esmentades taxes, essent el
període màxim de cobrament el dia 31 de juliol de 2017 per al primer termini i 31 d’agost
de 2017 per al segon termini i comunicar a BASE-Gestió d’ingressos que aquesta taxa és
irreductible més enllà dels dos terminis fixats.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a BASE-Gestió
d’ingressos junt amb els càrrecs en voluntària perquè s’emetin els corresponents rebuts.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barcelo

Josep Poblet i Tous

30

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.05.23 11:57:41 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona

31

