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

DATA:
LLOC:
HORARI:

22 de maig de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.35 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep 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 15 DE MAIG DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 15 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
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT PER AL SOSTENIMENT
DEL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILA-SECA, CURS
2015-2016.
Vist l’escrit tramès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
sol·licitant dades per al càlcul de la subvenció pel sosteniment del funcionament de
l’Escola Municipal de Música durant el curs 2015-2016.
Vistos els informes que consten a l’expedient, relatius al pressupost i a l’alumnat del
Conservatori.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal i atès la competència de la Junta de Govern
Local per a aprovar la sol·licitud de subvencions, en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant decret de 30 de juny de 2015, i vista la proposta formulada per la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al sosteniment de l’Escola Municipal de Música durant el curs 2015-2016,
per import de 241.434,85 euros.
SEGON.- Trametre, juntament amb la sol·licitud, la documentació relativa al pressupost
d’ingressos i despeses, relació d’alumnat i memòria de l’activitat.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament i al Patronat Municipal
de Música.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ
CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. J. M. G. B. ( Registre d’entrada núm. 2165, de
data 17-03-2017), en la qual presenta un recurs de reposició contra la liquidació de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana núm. 668721
(expedient 14/0917), al·legant que, d’acord amb la Llei 13/2015, de 24 de juny, el sòl per
al que els instruments d’ordenació urbanística prevegin el seu pas a la situació de sòl
urbanitzat, fins que no acabi la corresponent actuació d’urbanització, té la consideració de
sòl rural.
Consultat l’expedient per la hisenda municipal, s’ha comprovat que, la liquidació núm.
668721 es practica com a conseqüència de la transmissió de la finca amb referència
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cadastral 4828904CF4552N0001PG, i adreça tributària a la Partida Mas de la Sana, 623
Sòl, de Vila-seca, transmesa el dia 31/12/2014 segons l’escriptura protocol 4466,
atorgada davant el Notari J. G. R. el mateix dia.
D’acord amb la Llei 13/2015, que reforma la Llei del Cadastre, els sòls que es troben
tributant en l’Impost sobre Béns Immobles com urbans, hauran de ser classificats com a
rústecs, i valorats tenint en compte les seves circumstàncies de localització a partir del 26
de juny de 2015, data d’entrada en vigor de la reforma de la Llei del Cadastre.
Per tant, i donat que el fet imposable es produeix el dia 31 de desembre de 2014, no
havia entrat en vigor l’esmentada reforma de la Llei del Cadastre i que, tal i com
s’estableix en l’acord de notificació de valor cadastral emès per la Gerència territorial del
Cadastre de Tarragona, els nous valors són d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2016.
Vistos els informes emesos 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.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat contra la liquidació núm.
668721 (expedient 14/0917) i la devolució d’ingressos indeguts, a l’haver-se practicat
d’acord a la legislació vigent.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat i a la intervenció municipal de fons.

3.3 DONAR COMPTE DE LES TARIFES DE PREUS DE L’EXERCICI 2017 DEL
TANATORI MUNICIPAL.
Vistes les tarifes de preus per a l’any 2017, presentades pel Sr. J. A. A. M., en representació
de MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL ( Registre d’entrada núm. 3129, de 2404-2017).
Vistos els informes emesos 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-se per assabentats de les tarifes de preus per a l’any 2017 de diferents
serveis prestats per MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL.
SEGON.- Comunicar a MEMORA SEVICIOS FUNERARIOS SL que, d’acord amb el plec de
clàusules econòmico-administratives que regeixen la gestió del servei han de presentar el
compte d’explotació de l’exercici 2015, degudament auditat.
TERCER.- Notificar aquest acord a MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL i a la
Intervenció Municipal de Fons.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ PER A LA COMPENSACIÓ D’IBI
DE L’EXERCICI 2016.
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Atès que la concessió pel subministrament d’aigua potable es troba adjudicada a
l’empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, SOREA en endavant.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Salou, en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2010
i el Ple de l’Ajuntament de Vila-seca, en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2010,
van acordar la constitució de la Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics dels
municipis de Salou i de Vila-seca, i van aprovar els estatuts pels quals es regirà aquesta
entitat, que han estat publicats en el BOP núm. 239, de 18 d’octubre de 2010 i en el
DOGC núm. 5736, de 18 d’octubre de 2010.
D’acord amb l’article 26 dels esmentats estatuts; “els ingressos i les despeses de la
mancomunitat s’assignaran en el percentatge del 69% pel municipi de Salou i del 31% pel
municipi de Vila-seca”
Donat que les infraestructures relatives al subministrament d’aigua es troben en ambdós
municipis i que algun tipus de construccions com pous i dipòsits es troben subjectes a
l’impost sobre béns immobles, donada la naturalesa dels mateixos.
Atès que l’Ajuntament de Salou va girar una liquidació d’IBI corresponent a l’exercici
2016, referència 990018283923, per import de 16.079,15€ (69%) i per tal de mantenir un
equilibri econòmic entre els dos municipis mancomunats, l’Ajuntament de Vila-seca
confecciona una liquidació per compensar el 31% restant, d’acord amb els estatuts.
Vistos els informes emesos 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 la liquidació 772506 pel concepte de compensació dels imports de l’IBI
de l’exercici 2016, per import de 7.223,96€ a SOREA, corresponent a la part proporcional
fixada en un 31% a l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a SOREA, juntament
amb la liquidació.
3.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.

A) Vista la declaració presentada per l’empresa FACTOR ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 3272,
de 28-04-2017), 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’ordenança fiscal núm. 20, annex núm.8 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.
Vistos els informes emesos 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 la liquidació núm. 772497, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2017, per import
de 178,28€ a FACTOR ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a FACTOR ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.

B) Vista la declaració presentada per l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU ( R. E. Núm.
3365, de 03-05-2017), 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’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació de telefonia fixa en el terme municipal.
Vistos els informes emesos 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 la liquidació núm. 772499 corresponent a la taxa per aprofitament del
domini públic local del primer trimestre de 2017, per import de 81,09€, a VODAFONE
ESPAÑA SAU, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a VODAFONE ESPAÑA
SAU, junt amb la liquidació corresponent.

C) Vistes les declaracions presentades per l’empresa VIESGO ENERGIA S.L. ( R. E. Núm.
3313 i 3314, de 02-05-2017), 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 ocupació
del domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació de gas i electricitat en el terme municipal.
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Vistos els informes emesos 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 la liquidació núm. 772500, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local del primer trimestre de 2017, per
import de 161,59€ a VIESGO ENERGIA S.L., com a empresa subministradora de serveis
públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a VIESGO ENERGIA
S.L. junt amb la liquidació corresponent.
D) Vista la declaració presentada per l’empresa ZELTRIA ENERGIA SL ( R. E. Núm. 3319
de 02-05-2017), 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
aprofitament especial del domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, 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 d’electricitat en el terme municipal.
Vistos els informes emesos 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 la liquidació núm. 772501, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local corresponent al primer trimestre de
2017, per import de 239,88€ a ZELTRIA ENERGIA SL, com a empresa subministradora de
serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ZELTRIA ENERGIA
SL, junt amb la liquidació corresponent.
E) Vistes les declaracions presentades per l’empresa AXPO IBERIA S.L. ( R. E. Núm. 3185,
de 26-04-2017), 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 ocupació del domini públic
local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació de gas i electricitat en el terme municipal.
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Vistos els informes emesos 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 la liquidació núm. 772502, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local del primer trimestre de 2017, per
import de 630,77€ a AXPO IBERIA S.L., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AXPO IBERIA S.L.
junt amb la liquidació corresponent.
F) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA
SAU ( R. E. Núm. 3411, de 05-05-2017), 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
ocupació del domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm.8 de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic d’empreses subministradores de serveis públics 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.
Vistos els informes emesos 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 la liquidació núm. 772505, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local del primer trimestre de 2017, per import de 233,63€, a SONATRACH
GAS COMERCIALIZADORA SAU, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a SONATRACH GAS
COMERCIALIZADORA SAU, junt amb la liquidació corresponent.
G) Vistes les declaracions presentades per IBERDROLA COMERCIALIZACION DE
ULTIMO RECURSO S.A.U. (Registre d’Entrada núm. 1097 i 2847, de 15-02-2017 i 11-042017) 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’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics 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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Vistos els informes emesos 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 la liquidació núm. 772519, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2017, per import
de 14,34€ a IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U, com a
empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a IBERDROLA
COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.U, junt amb la liquidació corresponent.
H) Vistes les declaracions presentades per IBERDROLA CLIENTES S.A.U.(Registre
d’entrada núm. 1096 i 2848, de 15-05-2017 i 11-04-2017) 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’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics 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.
Vistos els informes emesos 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 la liquidació núm. 772521, corresponent a la taxa per utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del primer trimestre de 2017, per import de
2.319,16€, a nom de IBERDROLA CLIENTES S.A.U, com a empresa subministradora de
serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a IBERDROLA
CLIENTES S.A.U, junt amb la liquidació corresponent.

I) Vistes la declaracions presentades per l’empresa EDP COMERCIALIZADORA SAU, 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 l’exercici 2016 pel
subministrament d’energia elèctrica, per a realitzar el càlcul de la taxa per ocupació del
domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, article 4t.1, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació en el terme municipal.
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Vistos els informes emesos 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 la liquidació núm. 772529, corresponent a la taxa per ocupació del
domini públic local de l’exercici 2016, per import de 12,40€ a EDP COMERCIALIZADORA
SAU, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a EDP
COMERCIALIZADORA SAU, junt amb la liquidació corresponent.
3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE VALIDACIÓ DE LES AUTOLIQUIDACIONS PER LA
TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.

D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic d’empreses subministradores de serveis públics 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 d’electricitat en el terme
municipal.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 28-04-2017 i 02-05-2017
diverses empreses elèctriques que operen al municipi van ingressar els imports
corresponents a la taxa del primer trimestre de 2017.
Vistos els informes emesos 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.- Validar les autoliquidacions que s’indiquen a continuació, pels imports i els
subjectes passius indicats, corresponents per la taxa per aprofitament especial del domini
públic local del primer trimestre de 2017, com a empreses subministradores de serveis
públics:
SUBJECTE PASSIU
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA XXI S.L.

AUTOLIQUIDACIÓ
772496
772495
772498

IMPORT
60.360,97€
152.936,28€
4.862,26€

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i als interessats.

3.7
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ PER L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES I LA TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES A GAS NATURAL CATALUNYA SDG,SA.
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Vista la declaració presentada per l’empresa GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A. on
comunica, la relació de les llicències d’obres demanades al terme municipal durant l’exercici
2014, amb l’import total del pressupost de les mateixes.
D’acord amb el Conveni fiscal signat entre l’Ajuntament de Vila-seca i Gas Natural SDG SA
el 6 de setembre de 2004, en el pacte tercer, que estableix que GAS NATURAL
CATALUNYA SDG S.A. ha de comunicar a l’Ajuntament el total d’obres realitzades en el
terme municipal per tal que es practiqui la liquidació oportuna.
Un cop comprovat per la Unitat d’hisenda la declaració presentada per GAS NATURAL
CATALUNYA SDG S.A.de les obres realitzades durant l’exercici 2015 al municipi amb les
llicències concedides pels Serveis Administratius d’Urbanisme, i d’acord amb les
Ordenances Fiscals núm. 3 i 11, que regulen l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i la taxa per llicències urbanístiques.
Vistos els informes emesos 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 la liquidació núm. 772530, corresponent a l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i la taxa per llicències urbanístiques corresponents a l’exercici de 2015,
per import de 3.148,59€ a GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A.
SEGON.- Requerir a GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A. per a que presenti la
declaració de les obres executades en el terme municipal durant l’exercici 2016, per a
emetre l’oportuna liquidació.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a GAS NATURAL
CATALUNYA SDG S.A., junt amb la liquidació corresponent.

3.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LACIONS DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRERIES D’IMMOBLES, EXERCICI 2017.

A) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. J. P. F. ( R. E. Núm. 70, de 09-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer del Racó núm. 16, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i 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.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer del Racó núm. 16, amb núm. fix. 91016938, per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
B) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. J. R. P. C. ( R. E. Núm. 1502, de 27-2-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Sant Antoni núm. 56, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Sant Antoni núm. 56, amb núm. fix. 91017698, per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
C) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. A. J. P. R. ( R. E. Núm. 468, de 25-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Pirineus núm. 3, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
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condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Pirineus núm. 3, amb núm. fix. 91016550, per no reunir
les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
D) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. PLANA HORTONEDA SL ( R. E. Núm. 106, de
10-1-2017), on demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a
l’immoble situat al carrer de Sant Pere núm. 66, per no reunir les condicions mínimes
d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer de Sant Pere núm. 66, amb núm. fix. 91018007, per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
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E) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. J. A. M. L. ( R. E. Núm. 115, de 10-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Verge de la Pineda núm. 101, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”.
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Verge de la Pineda núm. 101, amb núm. fix.
91018928, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès
pel tècnic municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.

F) Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. J. P. F. ( R. E. Núm. 71, de 09-1-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer del c. Comte de Sicart núm. 66 baixos i planta 2a, per no reunir les condicions
mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Anul·lar el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer del c. Comte de Sicart núm. 66 baixos i planta 2a, amb
núm. fix. 91008400, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb
l’informe emès pel tècnic municipal.
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SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
3.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.
Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut
en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament
conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la realització de la
prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2017000383), per import de 195.024,64 €, així com el seu pagament.
SEGON.- aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos en la Relació
ADO-201700000382 i ordenar la seva reposició, per import de 107,70 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 DUES MEMÒRIES VALORADES.
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A) Vista la memòria valorada corresponent als arranjament i millores a l’escola Antoni
Torroja Miret, estiu 2017, 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 als arranjament i millores a l’escola
Antoni Torroja Miret, estiu 2017, amb un pressupost total de 19.844,00 € IVA inclòs.
B) Vista la memòria valorada corresponent als arranjament i millores a l’escola Sant
Bernat Calvó, estiu 2017, 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 als arranjament i millores a l’escola
Sant Bernat Calvó, estiu 2017, amb un pressupost total de 33.880,00 € IVA inclòs.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI
178/2017.
Atès el recurs ordinari 178/2017, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu,
número 2 de Tarragona, interposat pel Sr. J. M. E. P., i vista 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 162/2017, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona interposat pel Sr. Josep M. Elías Prats, 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.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI
162/2017.
Atès el recurs ordinari 162/2017, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu,
número 2 de Tarragona, interposat pel Sr. J. M. E. P., 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. Comparèixer en el recurs ordinari 162/2017, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, número 2 de Tarragona interposat pel Sr. J. M. E. P., 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.

4.4
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I MONITORATGE A
L’ESPAI PROTEGIT DE LA SÈQUIA MAJOR DE VILA-SECA.
Vist els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del servei d’informació
i monitoratge a l’espai protegit de la Sèquia Major de Vila-seca, establint una durada del
contracte de 3 anys prorrogable per 1 any més.
Consta a l’expedient Informe jurídic 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.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques 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 la
gestió del servei, a càrrec de la partida 2017.13.17000.21000 (A-12887) del pressupost
municipal.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa 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, mitjançant procediment obert i ordinari, i una
pluralitat de criteris de valoració per la contractació del servei d’informació i monitoratge a
l’espai protegit de la Sèquia Major de Vila-seca, amb una despesa màxima anual de
12.000,00 € (IVA exclòs), 2.520,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 14.520,00 €,
amb una durada de 3 anys prorrogable per 1 any més, a càrrec de la partida
2017.13.17000.21000 (A-12887) del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del servei d’informació i monitoratge a l’espai protegit de la Sèquia
Major de Vila-seca.
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TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant, d’acord
amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, amb una antelació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat com a
últim per a la presentació de proposicions.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, amb una pluralitat de criteris de valoració, segons
s’estableix en els articles 301 i següents 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.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.

4.5 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI D’ARXIU DE
L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 336/17
Per resolució de l’alcaldia de 25 d’abril de 2017 es va incoar expedient d’ordre d’execució
a TRANSMABER SA, per ordenar la neteja de la parcel.la UF-2, del PP-VI-2, “Les Illes”.
Vist que en data 8 de maig de 2017 es rep informe del Servei d’Inspecció d’Obres, en el
qual es comunica que per part de la propietat s’ha procedit a la neteja de la parcel.la 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 336/17, d’ordre d’execució dictat a
TRANSMABER SA, perquè d’acord amb l’informe emès pel Servei d’Inspecció d’Obres, la
parcel.la ha estat degudament netejada pels seus propietaris.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI D’ARXIU DE
L’EXPEDIENT 285/17
En data 6 d’abril de 2017 es va incoar expedient d’ordre d’execució 285/17 a AGRÍCOLA
ALCOVER SL, per ordenar la neteja de la parcel.la ZR-13, del PP-VI-1, de Vila-seca.
Vist que en data 15 de maig de 2017, el Servei d’Inspecció d’Obres ha informat que per
part de la propietat s’ha realitzat la neteja ordenada 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. Acordar l’arxiu de l’expedient 285/17, d’ordre d’execució dictat a AGRÍCOLA
ALCOVER SL, perquè d’acord amb l’informe emès pel Servei d’Inspecció d’Obres, la
parcel.la ha estat degudament netejada pels seus propietaris.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER CONSTITUIR
UNA BORSA DE TREBALL QUE COBREIXI INTERINAMENT VACANTS I
SUBSTITUCIONS EN LLOCS D’AGENTS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL.
Atès l’informe del regidor de Serveis Generals i Seguretat Pública d’aquest Ajuntament de
data 15-5-17 i el previ de la Prefectura de la Policia Local d’11-5-17, pels quals es fa
palesa la necessitat d’iniciar un procés de selecció per a constituir una borsa de treball
que doni cobertura de forma interina a vacants i substitucions en el lloc de treball de la
categoria d’agent de la policia local, pel fet que afecta el funcionament d’un servei
declarat essencial pel Ple en sessió de data 29-7-2016.
Atès que els ens locals poden portar a terme la creació de borses de treball que
considerin convenient en l’exercici de la seva competència d’autoorganització, si bé
sotmetent-se a les limitacions de l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 30 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016: Que només es poden portar a terme en
casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials. Així mateix caldrà, per als nomenaments
interins amb caràcter d’urgència, respectar tot allò que disposen l’article 10 EBEEP i el
Decret 233/2002, de 25 de setembre.
Atès que la selecció de funcionaris interins s’ha de fer mitjançant procediments àgils que
han de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Atès que es tracta de cobrir inicialment tres places d’agent interí amb adscripció al serveis
de platges del municipi, d’un total de sis llocs consignats econòmicament en el
pressupost 2017, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26-11-2017
Vistos els informes preceptius i la proposta del Regidor delegat 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. Declarar que existeixen necessitats justificades per constituir una borsa de
treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a cobrir vacants i realitzar
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substitucions en llocs de treball d’agent de la Policia Local de la plantilla de personal
funcionari de l’Ajuntament de Vila-seca mitjançant el sistema de concurs de mèrita amb
entrevista personal, havent de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat
i publicitat.
SEGON. Aprovar les bases que han de regular la creació d’una borsa de treball per
efectuar nomenaments amb caràcter interí per a cobrir vacants i realitzar substitucions en
llocs de treball d’agent de la policia local i obrir la convocatòria pública per a la
presentació d’instàncies.
TERCER. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa
urgentment l’Àrea de Seguretat Pública per a la prestació dels serveis esmentats, fent
constar que, en cap cas, la/les persones que es contractin passaran a formar part de la
plantilla de personal de l’Ajuntament. I, establir que l’ordre de crida dins la llista de
reserva es farà en funció de la puntuació total obtinguda en el corresponent procés
selectiu.
QUART. Publicar íntegrament aquesta convocatòria així com les seves bases al tauler
d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca i remissió d’un anunci al
BOPT per a la seva difusió.
CINQUÈ. Que es comuniqui a la Intervenció de fons municipal, a la prefectura de la
Policia Local i al Negociat de Recursos Humans de l’Ajuntament.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A
L’ASSOCIACIÓ PROGAT VILA-SECA, ANY 2017.
L’entitat PROGAT VILA-SECA (RE 2583/17), formula petició de subvenció per a la
localització i control de les colònies de gats al carrer, tenir-les en condicions sanitàries
acceptables, amb la garantia de què no representin cap perill sanitari i perquè, amb
l’esterilització, no s’incrementi la colònia urbana.
A la petició acompanya el Programa detallat i pressupost total desglossat de les activitats
realitzades i declaració responsables d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
Atès que l’aprovació de la concessió de subvencions forma part de les competències
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant decret de l’alcaldia de 30-06-2015.
Atès que és competència dels ajuntaments recollir i controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits.
Atès que Progat Vila-seca és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu
principal la protecció i esterilització de les colònies incontrolades de gats de carrer, i que
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consta inscrita com a col·laboradora del departament de Medi ambient i habitatge amb el
número 133.
Atès l’informe de Governació justificatiu del caràcter singular de la subvenció, per les
diverses raons que acrediten el seu interès públic i social, les quals en conjunt, dificulten
la seva convocatòria pública.
Atès l’informe jurídic en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a la
concessió directa de subvenció.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal.
Atès que aquesta subvenció es concedeix de manera directa d’acord amb el disposat per
l’article 7.1.c) del text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, que estableix com a excepció als principis de publicitat i
concurrència, amb caràcter excepcional, les subvencions en que s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament
justificada en l’expedient que dificultin la concurrència pública.
Vistos els anteriors antecedents i la resta de documentació obrant en l’expedient, i la
proposta formulada per la Regidoria Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Atorgar, amb càrrec a la partida 2017.15.16211.48900 del pressupost de
despeses de la Corporació, una subvenció directa per import de 2000,00€ a l’
ASSOCIACIÓ PROGAT VILA-SECA (NIF: G-43971480), per les raons i arguments abans
exposats.
SEGON. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de forma
directa l’acte de concessió tindrà el caràcter de bases reguladores de la subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 d’ octubre
de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
•
•

Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa.
Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció.
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3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’ import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
QUART.- Comunicar el present acord a l’entitat PROGAT VILA-SECA, amb indicació que la
aportació econòmica establerta es farà efectiva tant bon punt s’acrediti mitjançant certificació
l’acord adoptat per l’òrgan de govern d’aquella entitat acceptant la subvenció.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A
“AGRÍCOLA DE VILA-SECA I SECCIÓ DE CRÈDIT”, ANY 2017.
Vista la sol·licitud d’ Agrícola de Vila-seca i Secció de Crèdit, que demana la concessió
d’una subvenció pel funcionament ordinari de l’entitat durant la temporada 2016-2017.
A la petició acompanya memòria explicativa de l’activitat i declaració responsables d’estar
al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Atès que l’aprovació de la concessió de subvencions forma part de les competències
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant decret de l’alcaldia de 30-06-2015.
Atès l’informe de Governació justificatiu del caràcter singular de la subvenció, per les
diverses raons que acrediten el seu interès públic i social, les quals en conjunt, dificulten
la seva convocatòria pública.
Atès l’informe jurídic en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a la
concessió directa de subvenció.
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De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de
novembre de 2016.
Vist l’informe de fiscalització emès per la Intervenció de Fons, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Agrícola de Vila-seca i Secció de Crèdit (NIF: 43012616) una
subvenció de 2.000,00.-€ (IVA inclòs) pel funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2016-2017 amb càrrec a la partida 15-41200-48900 del vigent pressupost
municipal.
SEGON.- Autoritzar i disposar una despesa de dos mil euros (2.000,00€), amb càrrec a
la partida 15-41200-48900 del pressupost de l’any 2017 per fer front a la subvenció que
s’atorga.
TERCER.- Aprovar les condicions a que queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant la
temporada 2016-2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de les activitats del període existent entre
el 1/08/2016 fins el 31/07/2017 de funcionament ordinari com a màxim el 30
d’octubre de 2017, mitjançant la presentació de la següent documentació:
• Memòria econòmica amb aportació dels justificants de la despesa
• Memòria justificativa de les activitats realitzades i del compliment de les
finalitats per les quals es va concedir la subvenció
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l'Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
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subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
8. En cas que l’entitat sol.liciti una bestreta a compte de la subvenció, haurà de
justificar la necessitat i els documents que així ho acreditin. L’import màxim de la
bestreta no podrà superar el 80% de la subvenció concedida.
9. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, s’haurà de reintegrar
l’import de la bestreta, es donarà de baixa la subvenció i caducarà el dret del
beneficiari a percebre-la.
QUART.- Comunicar el present acord a l’entitat “AGRICOLA DE VILA-SECA I SECCIÓ DE
CRÈDIT” , amb indicació que la aportació econòmica establerta es farà efectiva tant bon
punt s’acrediti mitjançant certificació l’acord adoptat per l’òrgan de govern d’aquella entitat
acceptant la subvenció.
5.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL.
A) Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris
els quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre
a la seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
FORD KA

MATRÍCULA O BASTIDOR
8048-BLN

SEGON.- Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
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TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
B) Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris
els quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre
a la seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats a la Via
Pública:
MARCA I MODEL
RENAULT TWINGO
BMW 320

MATRÍCULA O BASTIDOR
CA-3964-AY
T-3267-BB

SEGON.- Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES AUTORITZACIONS NÚMS. 4 I 6 DE
TEMPORADA EN LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL PER A L’ANY 2017,
PRORROGABLE AL 2018.
Per acord de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2017 es va iniciar l’expedient per
a l’adjudicació de l’explotació dels serveis i ocupacions temporals en les platges del terme
municipal de Vila-seca per les temporades estiuenques durant l’anualitat 2017 i la previsió
d’una pròrroga per un any més, mitjançant procediment obert en règim de tramitació urgent
amb diversos criteris d’adjudicació.
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En sessió de 27 de març de 2017, la Junta de Govern Local va proposar el requeriment
previ de documentació de les guinguetes/aprofitaments números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
12 i 13.
En data 30 de març de 2017, té registre d’entrada en aquest Ajuntament la renúncia del
licitador proposat per l’adjudicació del número 4.
En data 4 d’abril de 2017, té registre d’entrada en aquest Ajuntament la renúncia del
licitador proposat per l’adjudicació del número 6.

Atès que, de conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP, l’òrgan de contractació va
requerir a tots els proponents proposats d’adjudicació, perquè aportessin dins el termini
de 5 dies a comptar del següent a aquell en que hagin rebut el requeriment, la
documentació justificativa exigida en la clàusula Setzena del Plec regulador de la licitació.
Atès que en les respectives notificacions individualitzades es va advertir als licitadors
proposats d’adjudicació que de no complir l’anterior requeriment en el termini assenyalats
s’entén que han retirat la seva oferta i no procedirà l’adjudicació al seu favor i en aquest
cas l’Ajuntament ha de procedir a demanar la mateixa documentació al licitador següent,
per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Atès que en data 24 d’abril la Junta de Govern Local acordà d’una banda, adjudicar als
licitadors de les guinguetes números 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 i 13 i d’altra banda, efectuar el
requeriment previ de documentació als licitadors resultants de les renúncies abans
esmentades de les guinguetes números 4 a la Sra. Angela Quiralte Ayala i la 6 a la
Societat Som-hi Reus 2015, SL .
Vist que en dates 28 d’abril i 12 de maig els licitadors proposats adjudicataris han aportat
la documentació requerida.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i mitjançant una pluralitat de criteris 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.
A la vista de tot el que antecedeix, i vist l’informe favorable d’Intervenció 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:
PRIMER. Acceptar la documentació aportada pels licitadors proposats d’adjudicació,
exigida en la clàusula Setzena del Plec regulador de la licitació, 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.
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SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar als licitadors que tot seguit es transcriuen
els aprofitaments temporals en les platges de la zona marítima terrestre del terme
municipal de Vila-seca, d’acord amb els usos i delimitacions de les zones d’ocupació
previstos en els corresponents plans de serveis de temporada proposats, durant
l’anualitat 2017, prorrogable a voluntat de l’Ajuntament fins el 2018; amb les condicions
generals i particulars especificades en la Resolució de 19 de març de 2017 del director
general d’ordenació del Territori i Urbanisme, que forma part integrant del present acord,
als proponents següents:

Guingueta número

Adjudicatari

4

A. Q. A.

6

Som-hi Reus 2015, SL

TERCER. Notificar i requerir a cadascun dels adjudicataris definitius dels aprofitaments
temporals perquè presentin, amb caràcter previ a l’ocupació del domini públic,
obligatòriament davant l’Ajuntament de Vila-seca l’aportació dels documents acreditatius
següents:
• En els serveis que es desenvolupin a l’aigua, el titular de l’autorització haurà de justificar
haver tramitat l’autorització d’abalisament davant de Capitania Marítima. Els adjudicataris
de l'explotació d'artefactes flotants hauran de presentar l'autorització corresponent de l'òrgan
competent en matèria de Marina Mercant, segons allò que disposa l'art. 111.11 del Reglament
de Costes.
• Document acreditatiu d'haver efectuat l'ingrés en aquest Ajuntament de la quantitat
corresponent al cànon per l’ocupació del domini públic maritimoterrestre en la quantitat
liquidada. Si no es compleix aquest requisit per causes imputables a l’adjudicatari, es
declararà resolt l’aprofitament.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu Electrònica de l’òrgan de
contractació.
CINQUÈ. Notificar la present resolució als adjudicataris designats i a la resta de
participants en la licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
SISÈ. Transmetre el present acord a la direcció general d’ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de
la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i efectes oportuns.
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5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ
INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

DE

LLICÈNCIES

PER

A) Vista la sol·licitud efectuada per J. M. M. P. 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.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a J. M. M.P. 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. 767455), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

B) Vista la sol·licitud efectuada per V. T. 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.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a V. T. 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. 772640), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
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C) Vista la sol·licitud efectuada per P. C.G. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat La Poma del qual
és titular, situat a a l’av Alcalde Pere Molas, 6 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a P. C. G. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació de 3 taules i
12 cadires a la via pública de La Poma, situat a l’av Alcalde Pere Molas, 6 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 612,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772532), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
D) Vista la sol·licitud efectuada per M. Q. P. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat PUNTO 0 del qual és titular, situat
a l’av Ramon d'Olzina, 35 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a M. Q. P. llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la
via pública de PUNTO 0, situat a l’av Ramon d'Olzina, 35 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 612,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772515), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
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E) Vista la sol·licitud efectuada per CAROLINA BEACH SCP en què demana llicència
municipal per a l'ocupació de 40 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu
establiment destinat a l'activitat bar-restaurant, al Ps Pau Casals (Punta Prima) local 09 B de
la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a CAROLINA BEACH SCP, llicència municipal per a l'ocupació de
40 m2 de la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat bar-restaurant, situat
al Ps Pau Casals (Punta Prima) local 09 B de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 2.040,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772635), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
F) Vista la sol·licitud efectuada per D. D. A., on demana llicència municipal per instal·lació
temporal d’una parada de venda globus i joguines durant la Festa Major d’estiu 2017 de Vilaseca.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a D.D. A., on demana llicència municipal per instal·lació temporal
d’una parada de venda globus i joguines durant la Festa Major d ‘estiu 2017 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 77,80€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772621), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
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G) Vista la sol·licitud efectuada per J. D. L.A. D. A., on demana llicència municipal per
instal·lació temporal d’una parada de venda globus durant la Festa Major d’estiu 2017 de
Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a J. D.L. A. D. A., on demana llicència municipal per instal·lació
temporal d’una parada de venda globus durant la Festa Major d’estiu 2017 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 77,80€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772628), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
H) Vista la sol·licitud efectuada per MANEL GARCIA ESTEVEZ, on demana llicència
municipal per instal·lació temporal d’una parada de venda globus durant la Festa Major
d’estiu 2017 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a M. G. E., on demana llicència municipal per instal·lació temporal
d’una parada de venda globus durant la Festa Major d’estiu 2017 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 77,80€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772627), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.
6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT PER A L’ADQUISICIÓ DE
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NOVETATS EDITORIALS EN
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES.

CATALÀ

O

OCCITÀ

DESTINADES

A

LES

Vista la resolució CLT/1001/2017, de 3 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de
les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del
patrimoni cultural.
Atès el punt 8 de la resolució CLT/1001/2017 que regula les Bases específiques de
subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità
destinades a les biblioteques públiques.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal i atès la competència de la Junta de Govern
Local per a aprovar la sol·licitud de subvencions, en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant decret de 30 de juny de 2015, i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció en espècie al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les
biblioteques públiques.
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord al Departament de Cultura i a la Biblioteca Municipal
Patronat Municipal de Música.
6.2 DENEGAR, SI ESCAU, EL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER A
LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2016.
Vista la sol·licitud de pagament d’incentius per a la contractació de treballadors
presentada per l’empresa Acciona Multiservicios SAU amb NIF A79059705.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, i vist que no compleix
el requisit establert a l’article 14 de les bases reguladores de la concessió d’incentius que
regulen el programa Impuls a l’Ocupació 2016 per la presentació fora de termini dels
documents justificatius.
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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. Denegar el pagament dels incentius sol·licitats per l’empresa Acciona
Multiservicios, SAU, concedits per Junta de Govern Local del 30 de maig de 2016 i deixar
sense efecte la reserva de crèdit 201600010432, pel motiu de no complir el requisit
establert a l’article 14 de les bases reguladores de la concessió d’incentius del Programa
Impuls a l’Ocupació 2016 per la presentació fora de termini dels documents justificatius.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’
empresa sol·licitant.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ FINAL DE L’ANY 2015 DELS
SERVEIS SOCIALS QUE PRESTA EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS AL
MUNICIPI DE VILA-SECA.
Vista l’aprovació per Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2014, del nou
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’ajuntament, amb les
mateixes condicions del Conveni inicial i amb una previsió de despeses de 206.000,00 €.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès on figura la liquidació
final corresponent l’any 2015 dels diversos serveis socials que presta l’esmentat consell a
l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Àrea de Benestar Social, on s’ha realitzat una anàlisi i
comprovació de la documentació presentada, on es proposa el pagament d’una liquidació
final per l’exercici 2015 per import de 11.049,91€.
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
Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació presentada pel consell Comarcal del Tarragonès del
Conveni en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat corresponent a l’exercici 2015, i que ha ascendit per a tot l’any 2015 a
una aportació municipal quantificada en 210.029,15€.
SEGON. Atès que l’ajuntament de Vila-seca ha anat abonant en concepte d’aportacions
trimestrals a compte la quantitat total de 198.979,24€, el diferencial a abonar al Consell
en concepte de liquidació final de l’exercici 2015 ascendeix a la quantitat de 11.049,91€,
que anirà a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 O 12496 del vigent pressupost
municipal.
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TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent indicat pel Consell comarcal en el seu escrit.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès a Intervenció
Municipal de Fons.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL 4T. TRIMESTRE I LIQUIDACIÓ
FINAL DE L’ANY 2016 DELS SERVEIS SOCIALS QUE PRESTA EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS A VILA-SECA.
Vista l’aprovació per Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016, del nou
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’ajuntament, amb les
mateixes condicions del Conveni inicial i amb una previsió de despeses de 206.000,00
euros.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Tarragonès corresponent a la
liquidació del 4t trimestre 2016 així com a la liquidació final de l’any 2016 dels diversos
serveis socials que presta l’esmentat consell a l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Àrea de Benestar Social, on s’ha realitzat una anàlisi i
comprovació de la documentació presentada, on es proposa el pagament d’una liquidació
final per l’exercici 2016 per import de 55.470,06 euros.
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
Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació presentada pel consell Comarcal del Tarragonès del
Conveni en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat corresponent a l’exercici 2016, i que ha ascendit per a tot l’any 2016 a
una aportació municipal quantificada en 212.991,93€.
SEGON. Atès que l’ajuntament de Vila-seca ha anat abonant en concepte d’aportacions
trimestrals a compte la quantitat total de 157.521,87€, el diferencial a abonar al Consell
en concepte de liquidació del 4t trimestre de l’exercici 2016 i liquidació final de l’exercici
2016 ascendeix a la quantitat total de 55.470,06€, que anirà a càrrec de la partida 2017
14 23100 48000 relació 0-392 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Aquest pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte
corrent indicat pel Consell comarcal en el seu escrit.
QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès a Intervenció
Municipal de Fons.
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6.5
DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’AJUTS PER LA TAXA DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRERIES.
A) Vista la sol·licitud d’ajut de la taxa de recollida d’escombraries presentada per la Sra.
M. C. C. L., i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Vila-seca, 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. Denegar l’ajut per la taxa de recollida d’escombraries a la Sra. M. C. C. L., per
no estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament de Vila-seca.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS Vila-seca.

B) Vista la sol·licitud d’ajut per l’adaptació d’habitatge presentada per la Sra. M. del R. M.
M., vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, 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. Denegar l’ajut per l’adaptació d’habitatge a la Sra. M. R. M. M., per no disposar
de la documentació necessària per realitzar la valoració corresponent.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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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: 2017.05.30 11:47:49 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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