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

DATA:
LLOC:
HORARI:

5 de juny de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19,25 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
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 29 DE MAIG DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 29 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) Atès que en data 19 de maig (reg. entrada 3869) s’inicia per WIKITOMRO, SL, el
tràmit de canvi de nom de l’activitat de supermercat, situada a l’av. Generalitat, 30, del
qual l’anterior titular és TOMIJOR, SL.
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, el nou titular d’aquesta
activitat ha fet el pagament de l’Autoliquidació 772656 en data 19-05-2017, per import de
1375 €, corresponents a la taxa per escombraries de locals comercials de l’exercici 2017.
D’acord amb les dades facilitades per BASE-Gestió d’ingressos, es troba pendent de
cobrament els rebuts corresponents al primer i segon termini de la taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials de l’exercici 2017, a nom de l’anterior titular,
TOMIJOR, SL.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i
en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE els rebuts corresponents al primer i segon termini
de la taxa per recollida d’escombraries de locals comercials de l’exercici 2017, a nom de
l’empresa TOMIJOR, SL, per haver estat ingressada la taxa pel nou titular de l’activitat.
SEGON.- Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
B) Vista la sol·licitud presentada per CENTRE DE SERVEIS DENTALS ( R. E. Núm. 686, de
2/02/2017), on demana l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a
l’immoble situat a l’avinguda Ramon d’Olzina núm.44, 1r 1a, per tenir una clínica dental a la
mateixa adreça, per la qual ja satisfà la taxa d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals comercial”
Atès que per la unitat d’hisenda s’ha comprovat que en aquest mateix immoble existeix una
activitat de perruqueria per la qual ja satisfà la corresponent taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials.
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:
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PRIMER.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2017, de l’habitatge situat a l’avinguda Ramon d’Olzina núm. 44, 1r 1a, amb núm. fix:
98611324.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
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 per la Sra. H. C. M. ( R. E. Núm. 535, de 27/01/2017), on
demana l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Oest núm.3, 2n 1a, per tenir una perruqueria a la mateixa adreça, per la qual ja satisfà
la taxa d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals comercial”
Atès que per la unitat d’hisenda s’ha comprovat que en aquest mateix immoble existeix una
activitat de perruqueria per la qual ja satisfà la corresponent taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials.
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.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2017, de l’habitatge situat al carrer Oest núm.3, 2n 1a, amb núm. fix: 91013643.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
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 per la Sra. M. R. H. ( R. E. Núm. 2520, de 30/03/2017), on
demana l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer de les Creus núm.14, per tenir una perruqueria a la mateixa adreça, per la qual ja
satisfà la taxa d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals comercial”
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Atès que per la unitat d’hisenda s’ha comprovat que en aquest mateix immoble existeix una
activitat de perruqueria per la qual ja satisfà la corresponent taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials.
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.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2017, de l’habitatge situat al c. De les Creus núm. 14, amb núm. fix: 91017569.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
E) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. P. T. A. ( R. E. Núm. 672, de 2/02/2017), on demana
l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al Parc de
la Riera núm.1, 1r 2a, per tenir una clínica dental a la mateixa adreça, per la qual ja satisfà la
taxa d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals comercial”
Atès que per la unitat d’hisenda s’ha comprovat que en aquest mateix immoble existeix una
activitat de perruqueria per la qual ja satisfà la corresponent taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials.
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.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2017, de l’habitatge situat al Parc de la Riera núm. 1, 1r 2a, amb núm. fix: 98538690.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
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 per la Sra. M. F. T. G. ( R. E. Núm. 7507, de 18/11/2016),
on demana la devolució de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble
situat al carrer de l’Estadi núm.41, per tenir una acadèmia d’anglès a la mateixa adreça, per
la qual ja satisfà la taxa d’escombraries de locals comercials.
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D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals comercial.
La sol·licitud s’haurà de presentar anualment en el Registre General de l’Ajuntament
anualment, dins els tres primers mesos de l’any.”
Atès que s’ha comprovat per la unitat d’hisenda que no s’ha fet la sol·licitud de l’anul·lació de
la taxa d’escombraries dins del termini establert en l’ordenança fiscal, per als exercicis 2014
a 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.- Denegar la devolució de la taxa per recollida d’escombraries de l’habitatge situat
al carrer de l’Estadi núm.41, dels exercicis 2014 a 2016.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
G) Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. F. T. G. ( R. E. Núm. 502, de 26/01/2017),
on demana l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble
situat al carrer de l’Estadi núm.41, per tenir una acadèmia d’anglès a la mateixa adreça, per
la qual ja satisfà la taxa d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals comercial”
Atès que per la unitat d’hisenda s’ha comprovat que en aquest mateix immoble existeix una
activitat de perruqueria per la qual ja satisfà la corresponent taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials.
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.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2017, de l’habitatge situat al carrer de l’Estadi núm. 41, amb núm. fix: 91009570.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
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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H) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. T. R. ( R. E. Núm. 7956, de 12/12/2016), on
demana la devolució de l’import de la taxa per recollida d’escombraries per habitatge dels
exercicis 2014, 2015 i 2016, corresponent a l’immoble situat a la rambla de Catalunya
núm.7, baixos 2, per no tractar-se d’un habitatge.
Atès que s’ha comprovat per la unitat d’hisenda que que en l’adreça a dalt indicada no
existeix cap habitatge, i que es tracta d’un error en el cadastre, ja que es tracta d’un local
comercial amb l’activitat de perruqueria des de l’any 2005 (amb llicència concedida segons
decret de 7/04/2005), per la qual es tributa per la taxa d’escombraries de locals comercials.
Atès que s’ha comprovat que es troben abonades les taxes per recollida d’escombraries per
locals comercials i per habitatge corresponents als exercicis 2014, 2015 i 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.- Aprovar la devolució de l’import de 327€, corresponent a l’import abonat per la
taxa per recollida d’escombraries de l’immoble situat a la rambla de Catalunya núm.7, baixos
2.
SEGON.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries de l’immoble a dalt indicat
per a l’exercici 2017 del padró d’escombraries d’habitatge.
TERCER.- Sol·licitar a la unitat d’urbana la subsanació d’aquest error al Centre de Gestió
Cadastral, mitjançant la presentació del model 904N, per a que efectuï el canvi d’ús en
l’immoble a dalt indicat, d’habitatge a local comercial.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.

I) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J. C. M. ( R. E. Núm. 193, de 13/1/2017), on demana
la devolució de l’import de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble
situat al carrer de Sant Antoni núm.110, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat
dels exercicis 2015 i 2016.
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.
Presentació de sol·licituds:
La sol·licitud s’haurà de presentar anualment en el Registre General de l’Ajuntament
anualment, dins els tres primers mesos de l’any.”
Atès que s’ha comprovat per la hisenda que no s’ha fet la sol·licitud de l’anul·lació de la taxa
d’escombraries dins del termini establert a l’ordenança fiscal per als exercicis 2015 i 2016.

6

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.- Denegar la devolució de l’import corresponent a la taxa per recollida
d’escombraries de l’habitatge situat al carrer de Sant Antoni núm.110, pels anys 2015 i 2016.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
TERCER.- Comunicar a l’interessat que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins els
tres primers mesos de l’any.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS COMPLEMENTÀRIES DEL
CÀNON CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2015-2016 DE MEMÒRA SERVEIS
FUNERARIS DEL CAMP SL.
Atès els llistats de defuncions anuals corresponents als exercicis 2015-2016, presentades
pel Sr. J. A. A. M., en representació de MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL (
Registre d’entrada núm. 3129, de 24-04-2017), on es posa de manifest el nombre de serveis
totals de lloguer de les sales de vetlla durant aquests dos exercicis.
D’acord amb l’apartat 8.2 del plec de clàusules econòmico-administratives particulars que
regeixen la gestió del servei de tanatori municipal mitjançant la modalitat d’arrendament
(aprovat en el Ple de 26 de setembre de 2003), que estableix que: “en el cas de que se
superin els 100 serveis durant l’any natural, l’Ajuntament percebrà sobre l’excés el 50% dels
preus públics que ingressi l’arrendatari pel lloguer de les sales de vetlla”.
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. 772538, per import de 3.223€, corresponent al cànon
complementari de l’exercici 2015, donat el nombre total de serveis de lloguer de la sala de
vetlla. (122) a nom de MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL.
SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 772612, per import de 1.172€, corresponent al cànon
complementari de l’exercici 2016, donat el nombre total de serveis de lloguer de la sala de
vetlla. (108) a nom de MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL.
TERCER.- Notificar aquest acord a MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL, junt
amb les liquidacions corresponents i a la Intervenció Municipal de Fons.
3.3 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
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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-2017000438), per import de 44.476,76 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PER A LA
REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
URBANA DE VILA-SECA, EN L’ÀMBIT DE LA UA-PI-2 I DE LA UA-PI-3 A LA PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del servei de redacció de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de Vila-seca, en l’àmbit de la UA-PI-2 i de la UA-PI-3 a La Pineda, ja
que s’ha de procedir a analitzar i concretar la situació urbanística actual, la resultant de
les diverses sentències que afecten a aquests àmbits i les correccions que cal introduir en
el planejament general del municipi per adequar-lo al compliment de les sentències
indicades i a la realitat física existent.
Atès la complexitat i precisió que requereix aquest cas, s’ha sol·licitat una única proposta
a un arquitecte que té una contrastada trajectòria professional que l’acredita com a
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persona idònia per a la redacció del document, essent la proposta presentada pel Sr. J. L.
C., per un import de 12.500,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal, i
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 menor de servei de redacció de la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vila-seca, en l’àmbit de la
UA-PI-2 i de la UA-PI-3 de La Pineda.
SEGON.- Adjudicar al Sr. J. L. C. el contracte del servei de redacció de la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vila-seca, en l’àmbit de la UA-PI_2 i de la
UA-PI-3 de La Pineda, per un import de 12.500,00 €, més 2.625,00 € en concepte del
21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 15.125,00 €, per haver presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.15.92000.22706 AD-12696
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA D’OBRES.
SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ERCROS SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA CALDERA DE VAPOR I REPARACIÓ DEL PARC DE SAL
A LA FACTORIA SITUADA A L’AUTOVIA C-31 B, KM. 6 AL TERME MUNICIPAL DE
VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Ercros SA de llicència municipal per la instal·lació d’una
nova caldera de vapor i reparació del Parc de Sal a la factoria situada a l’Autovia C-31 B
km. 6 al Terme Municipal de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Ercros SA, la llicència municipal d’obres 337/17 per la
instal·lació d’una nova caldera de vapor i reparació del Parc de la Sal a la factoria situada
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a l’Autovia C-31 B km. 6 al Terme Municipal de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
9a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
10a.- De forma independent a aquesta llicència, s’haurà de tramitar de forma favorable la
corresponent modificació de la llicència ambiental, si s’escau.
11a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 772103 79 de data 24.04.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

38.889,72 €
9.722,43 €

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

48.612,15 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 9.722,43 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

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

A) SOL·LICITUD DEL SR. J. B. C. DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE “RECUPERACIÓ I ADEQUACIÓ PAISSATGÍSTICA I
AMBIENTAL DEL PASSEIG MARÍTIM DE VILA-SECA”.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al SR. J. B. C. la devolució de la fiança dipositada pel contracte del
servei de “Recuperació i adequació paissatgística i ambiental del Passeig marítim de Vilaseca”, per import de 2.945,00 €.
SEGON. Notificar l’acord a l’ interessat i a la Intervenció Municipal.
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B) SOL·LICITUD DE LA SRA. R. R. R. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE SITUAT AL C.
CASTILLEJOS, NÚM. 6 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. R. R. R. el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’arranjament de la façana de l’habitatge situat al c. Castillejos, núm. 6 de Vila-seca, per
import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA GARCIA RIERA, SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES DE FINALITZACIÓ DE 111 PLACES D’APARCAMENT
PÚBLIC AL C. GALCERÀ DE PINÓS XAMFRÀ C. HORTA NOVELLA.
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 l’empresa GARCIA RIERA, SL la devolució de la fiança dipositada
per les obres de finalització de111 places d’aparcament públic al C. Galcerà de Pinós
xamfrà C. Horta Novella, per import de 28.271,15 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE
L’ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LA VORERA DEL CARRER
ENRICO CARUSO I TOMAS LUIS DE VITORIA DE LA PINEDA.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 7 de novembre de 2016, que va adjudicar les
obres de millora de l’adequació i millora de l’accessibilitat de la vorera del c. Enrico
Caruso i Tomas Luis de Vitoria de La Pineda.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran
SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i corresponent a les obres de millora de
l’adequació i millora de l’accessibilitat de la vorera del c. Enrico Caruso i Tomas Luis de
Vitoria de La Pineda, realitzades per Construcciones y Reformas Jimaran SL amb núm.
de CIF B-43.778.950 per un import de 13.756,07 € sense IVA, 2.888,77 € en concepte
d’IVA que un cop incorporat dona un total de 16.644,84 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 OF12241 del pressupost municipal.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL RECURS ORDINARI NÚM.
152/2017.
Atès el Recurs Ordinari 152/2017, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona, interposat per XAVIMON SL, 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 152/2017, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap dels Serveis Jurídics Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES PER AL REFOÇ DE L’ACTUAL NIVELL D’IL.LUMINACIÓ EN DETERMINATS
PASSOS DE VIANANTS DEL MUNICIPI, FASE 01.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 24 d’abril de 2017, va aprovar la
Memòria valorada corresponent a les obres per al reforç de l’actual nivell d’il·luminació en
determinats passos de vianants del municipi de Vila-seca, Fase 01, amb un pressupost de
107.149,40 € (sense IVA) i 22.501,37 € en concepte d’IVA, que fan un total de 129.650,77
€ (IVA inclòs).
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.
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Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Particulars
que han 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 a la Memòria
valorada de les obres per al reforç de l’actual nivell d’il·luminació en determinats passos de
vianants del municipi de Vila-seca, Fase 01, mitjançant procediment obert i el preu més
baix com a únic criteri d’adjudicació, i la despesa màxima de amb un pressupost de
107.149,40 € (sense IVA) i 22.501,37 € en concepte d’IVA, que fan un total de 129.650,77
€ (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 (ARC-13917) del pressupost
municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada de les obres per al reforç de
l’actual nivell d’il·luminació en determinats passos de vianants del municipi de Vila-seca,
Fase 01.
TERCER. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CESSIÓ DE L’ÚS EN COMODAT DEL CASTELL
DE VILA-SECA AL PATRONAT DE TURISME.
Atès que s’ha procedit a la tramitació de l’expedient per cedir gratuïtament l’ús del Castell
de Vila-seca al Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, per a la celebració de la
Mostra Gastronòmica de Vila-seca entre els dies 14 i 16 de juliol de 2017, de la finca
esmentada amb la següent descripció:
“Finca inscrita en el Registre de la Propietat de Vila-seca, tom 2254, Llibre 169, Foli 4,
Finca 12700, Inscripció 2, que té una superfície de 17.156,80 metres quadrats, amb els
següents límits: al nord amb la via de FFCC Madrid – Barcelona, al sud amb el carrer
Comte Sicart i plaça Constitució, a l’est amb la finca de l’Ajuntament destinada a
equipaments, i a l’Oest al carrer del Castell”.
Vist que l’objectiu general d’aquesta Mostra Gastronòmica és promoure i posar en valor
els vins i la gastronomia del territori com a motor del desenvolupament de promoció del
producte de proximitat i cohesió social. Ha de donar a conèixer els valors que incorporen
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el vi i la gastronomia de proximitat com a producte fresc de qualitat, sostenible, vinculat a
l’alimentació saludable i a la dieta mediterrània, atès per professionals experts en aquest
productes, espai d’encontre i de transmissió de la cultura culinària.
Vistos els informes emesos per la Secretaria General sobre la legislació aplicable, i pels
Serveis Tècnics Municipals sobre el fet que no es troben compresos en cap pla
d’ordenació, reforma o adaptació que els faci necessaris a l’ens local per a altres fins.
Vist que en data 11 de maig de 2017 es va emetre certificat de Secretaria General
acreditant el caràcter patrimonial del bé que es pretén cedir.
Vist que en data de 18 de maig de 2017, es va incloure en l’expedient memòria
justificativa de l’oportunitat de la cessió, així com que els fins que persegueix
repercuteixen de manera evident i positiva en benefici dels habitants del terme municipal.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal i atès el que preveuen els articles 106 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, i complint les
condicions establertes als articles 1740 a 1752 del Codi Civil, i als articles 72 i següents
del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Cedir gratuïtament en comodat al Patronat Municipal de Turisme de
l’Ajuntament de Vila-seca l’ús de la següent finca, coneguda com Castell de Vila-seca,
amb la finalitat de celebrar-hi la Mostra Gastronòmica de Vila-seca entre els dies 14 i 16
de juliol de 2017:
“Finca inscrita en el Registre de la Propietat de Vila-seca, tom 2254, Llibre 169, Foli 4,
Finca 12700, Inscripció 2, que té una superfície de 17.156,80 metres quadrats, amb els
següents límits: al nord amb la via de FFCC Madrid – Barcelona, al sud amb el carrer
Comte Sicart i plaça Constitució, a l’est amb la finca de l’Ajuntament destinada a
equipaments, i a l’Oest al carrer del Castell”.
SEGON.- La cessió gratuïta i temporal de l’ús del bé patrimonial, Castell de Vila-seca, es
sotmet a les següents condicions:
-

-

-

Les instal·lacions seran destinades exclusivament a la celebració de la Mostra
Gastronòmica de Vila-seca entre els dies 14 i 16 de juliol de 2017, organitzada pel
Patronat Municipal de Turisme.
L’Ajuntament no es fa responsable de les activitats a realitzar en les instal·lacions
cedides ni dels danys materials o personals que es poguessin produir dins les
mateixes.
El cessionari no podrà realitzar obres ni reformes sense l’autorització expressa de
l’Ajuntament.
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-

-

Correspondrà al Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca qualsevol despesa
per les actuacions que puguin afectar l’immoble cedit i adoptar les mesures
necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció, sense cost o càrrega
per a l’Ajuntament de Vila-seca.
L’Ajuntament de Vila-seca tindrà llibertat per entrar a les instal·lacions i disposar
de l’accés a les mateixes.

TERCER.- Seran causes d’extinció de la cessió les següents:
-

No destinar les instal·lacions als fins i activitats pels quals van ser cedits.
L’incompliment de la normativa de seguretat vigent.
L’incompliment de les condicions generals establertes en l’apartat anterior.
La necessitat urgent del bé per part de l’Ajuntament.

QUART.- Transcorregut el termini de la cessió o extingida aquesta, la finca cedida
revertirà automàticament a l’Ajuntament de Vila-seca, amb tots els seus components i
havent recollit el mobiliari, tal i com estava en el moment de la cessió, sense que el
cessionari pugui sol·licitar compensació econòmica o indemnització.
CINQUÈ.- Donar compte del present acord al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya en compliment del que disposa
l’article 49.3) del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals.
SISÈ.- Facultar al Sr. Josep Poblet i Tous, Alcalde-President, de l’Ajuntament de Vilaseca, per a la signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que
es disposa en el present acord.
4.8 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) Vista la resolució de l’Alcaldia de 14 de març de 2017 d’inici d’expedient d’ordre
d’execució, dictat a PROYECTOS COMALTRA SL, per ordenar la neteja de la parcel.la
PA-5, del PP-VI-2, de Vila-seca.
Vist l’informe emès per l’Inspector municipal d’obres en data 29 de maig de 2017, en el
que comunica que s’ha procedit a la neteja de la parcel.la per part de la propietat 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 201/17, d’ordre d’execució dictat a PROYECTOS
COMALTRA SL, per haver procedit a la neteja de la parcel.la PA-5, del PP-VI-2, de Vilaseca.
SEGON. Notificar aquest acord als interessats.
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B) Vista la resolució de l’Alcaldia de data 9 de maig de 2016 d’inici d’expedient 308/16,
dictat a la Sra. T. M., per ordenar la neteja de la finca situada al c. Marcos Redondo, núm.
20, de La Pineda.
Vist que en la tramitació de l’expedient s’han observat totes les prescripcions legals que
són d’aplicació.
Vist l’informe emès per l’Inspector Municipal d’Obres en data 17 de maig en el que
comunica que s’ha procedit a la neteja voluntària per part de la propietat 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 308/16, d’ordre d’execució dictat a la Sra. T. M.
J., per haver procedit a la neteja del solar situat al c. Marcos Redondo, núm. 20, de La
Pineda.
SEGON. Notificar aquest acord a la interessada.

C) Vist l’expedient d’ordre d’execució iniciat per resolució de l’Alcaldia de 19 d’abril de
2017, a TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, per ordenar la neteja i tancament del terreny
situat al c. Isaac Albéniz, núm. 25, de La Pineda.
Vist l’informe emès per l’Inspector municipal d’obres en data 29 de maig de 2017, en el
que comunica que s’ha procedit a tancar la porta d’accés així com a la neteja del solar 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 297/17, d’ordre d’execució dictat a TELEFÓNICA
DE ESPAÑA SA, per haver procedit a la neteja i tancament del solar situat al c. Isaac
Albéniz, núm. 25, de La Pineda.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROTOCOL D’ACTUACIONS EN EL CAS
D’ACTES PÚBLICS EXTRAORDINARIS (ATRACCIONS).
Atès que s'entén per espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari
aquells que es duen a terme esporàdicament en establiments i/o espais oberts al públic o
en d'altres locals o en espais tancats a la via pública que, tot i no tenir la condició
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d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions
exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats diferents a la llicència
concedida.
Atesa la proliferació d’activitat de caràcter extraordinari que utilitzen atraccions
recreatives desmuntable i/o fan ús de castells inflables o altres elements equiparables.
Atès que l'article 42.4 de la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, disposa que els reglaments de la Generalitat i les
ordenances municipals han de regular el procediment, els requisits i les condicions
generals que s'exigeixen per atorgar llicències per a activitats catalogades com a
extraordinàries.
Atesa la proposta formulada pel Serveis Municipal d’activitat i Protecció Civil respecte la
regulació dels requisits, condicions i verificació a exigir per a l’atorgament d’aquest tipus
de llicències.
Vist l’informe jurídic elaborat a l’efecte sobre el procediment que complimentarà el procés
habitual quan afecti a l’autorització d’activitats extraordinàries.
Atès que l'òrgan competent per a l’aprovació d’aquests tipus de regulacions és la Junta de
Govern Local, per delegació de l’Alcaldia, segons Decret de 30-6-2015.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta de regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el Protocol d’actuacions en el cas d’actes públics extraordinaris del
municipi de Vila-seca que utilitzen atraccions recreatives desmuntable i/o fan ús de
castells inflables o altres elements equiparables, el qual serà oportunament complimentat
per les prescripcions tècniques del Decret 112/2010, de 31 d'agost.
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, donar-ne difusió
mitjançant el tauler d’anuncis municipal i la seu Electrònica de l’Ajuntament, i comunicar-ho
a les associacions i col·lectius inscrites en el Registre d’Entitats Municipal.
TERCER. Donar-ne trasllat a la Prefectura de la Policia Local de Vila-seca.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ
INTERADMINISTRATIVA D’UN LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/A
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25-11-2016 va aprovar, conjuntament amb el
pressupost municipal, la Plantilla de personal d’aquesta Corporació per a l'exercici 2017.
Atès que en el Catàleg - RLT de personal funcionari hi figura el lloc de treball (ID 27) de
Responsable de Serveis Generals, de l’escala d’administració general, subescala
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administrativa, subgrup C1, adscrit a l’Àrea de serveis Generals i Seguretat Pública, del
qual es preveu la seva provisió definitiva durant l’any 2017, mitjançant la modalitat de
mobilitat interadministrativa voluntària, pel procediment de concurs públic obert.
Atès que aquest lloc de treball es troba ocupat en l’actualitat en règim de comissió de
serveis per funcionària d’un altre ajuntament, fins al 5-10-2018.
Atès que es tracta de cobrir definitivament un lloc de treball que, per la seva naturalesa,
o per les seves característiques i especialitats funcionals, la seva ocupació s’ha de
considerar prioritària per garantir l’adequat funcionament dels serveis municipals
implicats.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de 29-7-2016 va declarar que, entre d’altres
àrees i sectors, l’Àrea de Serveis Generals i seguretat Pública té la naturalesa de
prioritària o essencial, amb relació a les categories i funcions que es consideren
necessàries per a garantir la prestació dels serveis i funcions que té atribuïdes
l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que al Pressupost General aprovat per a l'exercici 2017 existeix consignació
suficient i adequada per autoritzar aquesta despesa.
Atès que s’han elaborat les bases que han de regular la convocatòria per a la provisió
definitiva del lloc de treball (ID 27) adscrit a l’Àrea de Serveis Generals i Seguretat
Pública de l’Ajuntament de Vila-seca, pel sistema de mobilitat interadministrativa
voluntària (article 84 TREBEP), mitjançant el sistema de concurs, modalitat accés lliure,
de conformitat amb els articles 9 i 61 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el
TREBEP, i els articles 63.c) i 110.1.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el RPEL, en el que es valoraran els mèrits acreditats, els coneixements i
condicions personals i professionals que requereix la naturalesa del lloc a ocupar, amb
garantia dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local, correspon a l’Alcalde l’aprovació de les bases per a la selecció de personal,
el qual va delegar en la Junta de Govern Local mitjançant Decret de 30 de juny de 2015.
Vistos els informes preceptius i la proposta del regidor de Serveis Generals i Seguretat
Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les bases que han de regir la provisió del lloc de treball de
Responsable de Serveis Generals, de l’escala d’administració general, subescala
administrativa, subgrup C1 (ID 27), pel sistema de mobilitat interadministrativa voluntària,
procediment de concurs de mèrits i capacitats, modalitat accés lliure (EXP.GOV/357/17).
SEGON. Convocar concurs de mobilitat interadministrativa per a la provisió definitiva de
l’esmentat lloc de treball.
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TERCER. Publicar aquesta convocatòria i bases íntegres mitjançant edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, extracte d’aquestes i convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i íntegrament en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
QUART. Sol·licitar a l’Escola d’Administració Pública la designació d’un funcionari/a del
mateix grau o superior al del lloc convocat.
CINQUÈ. Que es comuniqui a la Intervenció de Fons Municipal i el Negociat de Recursos
Humans de l’Ajuntament.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ D’UNA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS MATERIALS.
Atès que en data 23-2-2017 (RE 1455) s’acredita la reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l’Ajuntament de Vila-seca per part del Sr. N. C. B., pels danys materials
i lesions corporals derivats de l’accident patit el dia 1-4-2016 quan, segons la seva versió
dels fets, circulava pel Vial dels Prats abans de la rotonda giratòria, i va col·lisionar amb
un bloc de formigó que es trobava al voral de la carretera.
Atès que la reclamació del Sr. Codes ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP).
Atès que la part reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat, valorant la quantia indemnitzatòria.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros, S. A.
Atès que en data 25-4-2017 es va notificar formalment a la representació jurídica
designada per la part instant l’obertura d’un període extraordinari de prova, reiterant el
contingut d’un primer requeriment de l’instructor (RS 1596/17, de 24-4-17), reclamant
l’aportació de documentació preceptiva essencial. Sense que transcorregut el termini
concedit s’acrediti cap justificació documental.
Atès que la càrrega de la prova dels fets en que es basa la reclamació de responsabilitat
patrimonial recau necessàriament sobre el subjecte que la planteja, la qual cosa inclou
l’acreditació de la legitimació.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 30-5-2017, de
criteri desestimatori de l’expedient per manca d’acreditació de la titularitat dels béns
sinistrats al3legats pel senyor C.
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Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, òrgan competent per a resoldre,
per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret de 30 de juny de 2015, acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. N. C.
B. en data 23-2-2017 (RE 1455), per manca de legitimació activa de la part reclamant,
que és requisit indispensable perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial
objectiva tal com estableix l’art. 32 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, d’acord amb els raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part
expositiva del present acord i que es donen per reproduïts (Exp. GOV/739/15).
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada mitjançant la representació
jurídica designada a l’efecte per al seu coneixement, adjuntant còpia de l’informe jurídic
de l’instructor que l’ha servit de motivació, amb indicació dels recursos que contra el
mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la companyia asseguradora de la
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament per mitjà del mediador d’assegurances, i a la
Intervenció Municipal.
5.4 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 22/05/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 3911 una
comunicació d’inici de l’activitat de centre de rehabilitació i logopèdia ubicada al cr Onze
de Setembre, 32 de Vila-seca, presentada per M. A. C., expedient número 403/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis Tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa
a la documentació presentada.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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. Prendre raó de la comunicació de l’exercici de l’activitat de centre de
rehabilitació i logopèdia de la qual n’és prestador M. A. C., ubicada al cr Onze de
Setembre, 32 de Vila-seca. Expedient número 403/2017.
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per M. A. C. per a l’exercici de l’activitat de centre de rehabilitació
i logopèdia.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 1.106,25€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772653), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
B) En data 16/05/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 3743 una
comunicació d’inici de l’activitat de venda de roba i complements ubicada al ps Pau
Casals, 51 local 1-5, Pineda Drink, la Pineda, presentada per 96 COOL BARCELONA SL
amb NIF B55582852, expedient número 401/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis Tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa
a la documentació presentada.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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. Prendre raó de la comunicació de l’exercici de l’activitat de venda de roba i
complements de la qual n’és prestador 96 COOL BARCELONA SL, ubicada al ps Pau
Casals, 51 local 1-5, Pineda Drink, la Pineda. Expedient número 401/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per 96 COOL BARCELONA SL per a l’exercici de l’activitat de
venda de roba i complements.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 1.562,50€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 766609), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
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QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

C) Vista la sol·licitud presentada per H. S. en què demana llicència municipal pel
repartiment de 2.500 exemplars de publicitat, pel terme municipal 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 H. S. llicència municipal pel repartiment de 2.500 exemplars de
publicitat, pel terme municipal de Vila-seca.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 15,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772642), 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 CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades.
Vist l’informe que ha emès l’ABSS Vila-seca en cadascuna d’elles i vist l’informe emès
per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de consignació
pressupostària adient per afrontar la despesa,
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
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. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex núm. 1 que consta a l’expedient,
amb la relació de beneficiaris, concepte i imports, de data 4 de maig de 2017, per un
import total de 855,00 €, a càrrec de la partida 2017.14.23100.48000 del vigent
pressupost municipal.
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SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 855,00 €
d’acord amb l’annex 1, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 Relació ADO 431 del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de GAES SA, amb NIF A08612061 i Widex Audífonos SA, amb NIF
A08508715, respectivament, segons el detall que figura en la pròpia relació continguda
en l’annex 1.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades en relació al
subministrament elèctric de ENDESA ENERGIA SAU,
Vist l’informe que ha emès l’ABSS Vila-seca en cadascuna d’elles, relacionades a l’annex
1 SE i d’acord amb les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació pressupostària adient per afrontar la despesa,
De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
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. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 1 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 1.473,15 €, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.473,15 €
d’acord amb l’annex 1 SE , a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 13664 del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de ENDESA ENERGIA S.A.U, amb NIF A81948077, segons el detall que figura
en la pròpia relació continguda en l’Annex 1 SE.
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QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CASAL INFANTIL, CASAL D’ADOLESCENTS, SERVEI DE MENJADOR I DE TARDA,
ANYS 2017 I 2018.
Atès que per acord de Junta de Govern de data 2 de maig de 2017 es va aprovar l´única
oferta presentada així com el requeriment de documentació i fiança a la mateixa, en el
procediment obert amb pluralitat de criteris per a l’adjudicació del contracte per a la
prestació del servei de casal infantil, casal d’adolescents, servei de menjador i servei de
tarda, per dues temporades per l’Ajuntament de Vila-seca, d’acord amb la qual va obtenir
una puntuació de 86 punts l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb un import màxim
de 191.400,- € sense iva, corresponent a la previsió màxima del servei, inclosa la
modificació màxima del 10%. Essent una temporada d’ l’estiu 87.000 € sense IVA
(exercici de 2017)
S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de
contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
Atès que l’empresa requerida va constituir en data 18 de maig de 2017 la garantia
definitiva i ha aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Atès que aquesta contractació te caràcter i naturalesa administrativa i es tipifica com a
contracte de serveis d’acord amb l’article 10 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte de prestació de serveis, és
el procediment obert amb pluralitat de criteris, de conformitat amb l’establert pels articles
157 i 158 Reial Decret Legislatiu 3/2011 i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Joventut, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Adjudicar el contracte de casal infantil, casal d’adolescents, servei de
menjador, i servei de tarda, per dues temporades d’estiu, a l’empresa Fundació Pere
Tarrés per un import de 174.000,- € sense iva, corresponent a les dues anualitats del
contracte, essent una temporada d’ l’estiu 87.000 € sense IVA (exercici de 2017), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2017-14-33400-22606, rel. 443 del 2017, amb
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovat i al contingut de la seva
proposta.
SEGON.- Requerir a l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
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TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde perquè procedeixi a la signatura del corresponent
contracte administratiu.
QUART.Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que
han presentat oferta i a la Intervenció Municipal de Fons.
CINQUÈ.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.4 TRLCSP.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR DELS NUCLIS DE LA PINEDA I LA PLANA ALS INSTITUTS
DEL MUNICIPI.
Vist que l’actual contracte del servei de transport escolar dels nuclis de la Pineda i de la
Plana als instituts d’ensenyament secundari de Vila-seca finalitzarà a la fi d’aquest curs
escolar, per la qual cosa es fa necessari iniciar un nou expedient de contractació del
servei.
Vist el tipus de servei a contractar, pel termini de dos cursos escolars, amb possibilitat de
pròrroga per a un nou curs escolar, així com el valor estimat del contracte per la vigència
de tot el termini contractual, es considera que el procediment més adequat per a la
l’adjudicació del servei és l’obert, oferta econòmica més avantatjosa, amb varis criteris
d’adjudicació, regulat als articles 157 a 161 del TRLCSP.
Vist el contingut del plec de clàusules econòmico-administratives que regiran el
procediment obert amb varis criteris de selecció, vistos els informes que figuren a
l’expedient, vist l’informe favorable en relació amb la previsió d’existència de consignació
pressupostària suficient emès per la Intervenció Municipal i de conformitat amb allò que
disposen els articles 109, 110 i 115 del RDL 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 i Ensenyament, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives que regiran la
contractació del servei de transport escolar dels nuclis de la Pineda i de la Plana als
instituts de Vila-seca durant els cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, amb possibilita
de pròrroga d’un nou curs escolar, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert amb
pluralitat de criteris.
SEGON.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació
per procediment obert amb varis criteris d’adjudicació.
TERCER.- Aprovar la quantitat de 107.795 € sense IVA, de pressupost net, i de
10.779,50 € en concepte d’IVA, que fan un total de 118.574,40 € , pels dos cursos

26

escolars de vigència del contracte (curs 2017-2018 i curs 2018-2019), en concepte de
despesa màxima que per a aquest Ajuntament representarà la contractació d’aquest
servei, d’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a càrrec de la partida 14
32600 22300 A 13911
La quantitat per curs escolar és de 53.897,50 € sense IVA per curs escolar i 5.389,75 €
en concepte d’IVA, que fan un total per curs escolar de 59.287,25 €. La quantitat mensual
durant 10 mesos de curs escolar és de 5.928,72 € (IVA inclòs).
Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els
pressupostos dels propers exercicis de l’Ajuntament, el crèdit suficient per assumir les
despeses derivades de l’adjudicació. Amb la previsió del següent desglossament:
Quantitat mensual sense IVA són 5.389,75 €
Quantitat mensual amb IVA són 5.928,72 €
ANY

MESOS

SENSE IVA

AMB IVA

2017

4 mesos, de
setembre a
desembre

21.559,00 €

23.714,88 €

2018

2019

total

10 mesos, de
gener a juny i de 53.897,50 €
setembre
a
desembre
6 mesos, de
gener a juny
32.338,50 €
107.795,00 €

59.287,20 €

35.572,32 €
118.574,40 €

QUART.- Disposar la publicació de la contractació en el Butlletí Oficial de la Província i en
el perfil del contractant a la www.seulectronica.vila-seca.cat
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa TERESA I JOSEP PLANA, EMPRESA
PLANA, SL, actual adjudicatària del servei.
SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguin
necessaris per a la tramitació i execució d’aquest acord.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.
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No n’hi ha.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barcelo

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.06.13 09:59:34 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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