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

DATA:
LLOC:
HORARI:

12 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. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència:
Sr. Josep M. Pujals Vallvè

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 5 DE JUNY DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 5 de juny de 2017, que és
aprovada 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 DUES RELACIONS DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2017000448), per import de 104.386,12 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la Relació ADO201700000449 i ordenar la seva reposició, per import de 36,46 euros.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
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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-2017000465), per import de 428.653,92 €, 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
DENEGACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD
INSTAL.LACIÓ DE TANQUES PUBLICITÀRIES.

DE

LLICÈNCIA

PER

Vista la sol·licitud de l’empresa Ocio a Tope SL de llicència municipal per la instal·lació de
tres tanques publicitàries en els terrenys de l’aparcament de la Discoteca Pacha de La
Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, on s’indica que el
terreny on es volen situar les tanques publicitàries està classificat com a Sòl Urbà
Consolidat i té assignada la qualificació 6c, corresponent al sistema viari, àrees
d’aparcament. Les condicions urbanístiques corresponents a aquesta clau estan definides
a l’art. 143 de la Normativa Urbanística del PGOU, que estableix que aquests àmbits
estan adscrits exclusivament a l’ús de l’aparcament, en els que la disposició s’haurà de
fer amb arbres i jardineria i on no s’admetran marquesines. I la protecció es realitzarà
mitjançant arbrat.
D’altra banda, la instal·lació d’elements publicitaris, si no són per a la promoció i difusió
de l’activitat de la finca on es troben situats, es considera que correspon a l’ús específic
de publicitat, ja que té associada la comercialització i gestió de la seva superfície.
L’art. 89 de la Normativa del PGOU defineix els conceptes de la regulació d’usos i a
l’apartat 3 indica que s’entén per ús prohibit el que el Pla no contempla la seva
implantació.
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I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar a l’empresa Ocio a Tope SL, el permís per a la instal·lació de tres
tanques publicitàries en els terrenys de l’aparcament de la Discoteca Pacha a La Pineda,
ja que l’ús publicitari o de gestió d’elements publicitaris aliens a la pròpia activitat no esta
permès en l’àmbit de l’aparcament qualificat pel PGOU.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICIO LOS OLIVOS SL DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ DE L’EDIFICI SITUAT AL C.
AMADEU VIVES, MONTSERRAT CABALLÉ I ALFREDO KRAUS DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Edificio Los Olivos SL, de llicència de
primera ocupació de l’edifici situat al c. Amadeu Vives, Montserrat Caballé i Alfredo Kraus
de La Pineda, així com l’informe emes al respecte, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Edificio Los Olivos SL, la llicència
municipal de primera ocupació de l’edifici situat al c. Amadeu Vives, Montserrat Caballé i
Alfredo Kraus de La Pineda.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 766956 12 de data 20.02.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

1.535,58 €
1.535,58 €
0€

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES ACTES DE RECEPCIÓ D’OBRES.
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A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES
COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU
COL.LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DES DEL PARC DE LES ARENES FINS AL
DIPÒSIT DEL PARC DEL PINAR DE PERRUQUET DE LA PINEDA.

Vista l’acta de recepció de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres compreses a les Memòria valorada per
la construcció d’un nou col·lector d’aigües pluvials des del parc de les Arenes fins al
dipòsit del Parc del Pinar de Perruquet de la Pineda, realitzades per l’empresa SOREA,
SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES
COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE MILLORA DE LES
VORERES I ARRENCADA D’ARBRES PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
DELS CARRERS D’ISAAC ALBÉNIZ, MARCOS REDONDO I MONTSERRAT CABALLÉ.
Vista l’acta de recepció de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres compreses a les Memòria valorada de
les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres per a la millora de l’accessibilitat
dels carrers d’Isaac Albéniz, Marcos Redondo i Montserrat Caballé, realitzades per
l’empresa AGROVIAL, SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.
A) SOL·LICITUD DEL SR. J. M. G. F. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES DE DESMUNTATGE DE LA TERRASSA COBERTA DEL LOCAL SITUAT
AL C. ENRICO CARUSO, 6 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir al Sr. J. M. G. F. el retorn de la fiança dipositada per les obres de
desmuntatge de la terrassa coberta del local situat al c. Enrico Caruso, núm. 6 de La
Pineda, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICIO LOS OLIVOS SL DE
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN
EDIFICI SITUAT AL C. AMADEU VIVES, MONTSERRAT CABALLÉ I ALFREDO KRAUS
DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’Edificio Los Olivos , NIF B99384455
el retorn de la fiança dipositada per les obres de construcció d’un edifici situat al c.
Amadeu Vives, Montserrat Caballé i Alfredo Kraus de La Pineda, per import de
16.614,24€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA D’ARBRES AL CARRER
D’ISAAC ALBÉNIZ I DELS CARRERS DE MARCOS REDONDO I MONTSERRAT
CABALLÉ.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada de les obres de millora de les
voreres i arrencada d’arbres al carrer d’Isaac Albéniz i dels carrers de Marcos Redondo i
Montserrat Caballé.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm.1 corresponent a les obres compreses a la
Memòria valorada de les obres de millora de les voreres i arrencada d’arbres al carrer
d’Isaac Albéniz i dels carrers de Marcos Redondo i Montserrat Caballé, realitzades per
l’empresa AGROVIAL, SA, amb NIF núm. A25059924 per un import de 41.838,31 €
sense IVA i 8.786,05 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
50.624,36 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF13972) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa AGROVIAL, SA,
departament d’urbanisme i al d’intervenció.

al

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 8 DE LES
OBRES DE REHABILITACIÓ INTERIOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL I COBRIMENT DE
LA PISTA EXTERIOR ANNEXA DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2016, mitjançant la que
es va adjudicar les obres de rehabilitació del pavelló municipal i cobriment de la pista
exterior annexa de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 8 presentada per l’empresa CARBONELL FIGUERAS, SA en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 8 corresponent a les obres de rehabilitació
del pavelló municipal i cobriment de la pista exterior annexa de Vila-seca, realitzades per
CARBONELL FIGUERAS, SA, amb NIF núm. A430117037 per un import de 88.667,43 €
sense IVA i 17.570,16 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
101.237,59 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec de la partida 2017.13.34200.61901 (OF13989) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CARBONELL FIGUERAS,
SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DONAR CONFORMITAT A UNA SOL.LICITUD DE
COMISSIÓ DE SERVEIS.
Vista la sol·licitud presentada per la funcionària d’habilitació nacional, Sra. E. E. S. en
data 6 de juny de 2017 amb R.E 4395 , que ocupa en propietat el lloc de treball de
Tresoreria de l’Ajuntament de Vila-seca, per tal que li sigui atorgada conformitat d’aquest
Ajuntament per tramitar davant la Direcció General de Funció Pública l’atorgament d’una
comissió de serveis a l’Ajuntament de Yaiza per una durada d’un any prorrogable per un
altre més, 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 la conformitat de l’Ajuntament de Vila-seca en relació a la sol·licitud
formulada per la Sra. E. E. S., funcionària d’habilitació de caràcter nacional de
l’Ajuntament de Vila-seca, per tal que li sigui atorgada comissió de serveis en
l’Ajuntament de Yaiza per un període d’un any, prorrogable per un altre.
SEGON. Notificar el present acord a la Sra. Esther Egea Soto i a l’Ajuntament de Yaiza.

5.2 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UN EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS
A LA LLEI 11/2009 DE 6 DE JULIOL.
Atès que per Decret de 7-2-2017, es va declarar disconforme i clandestí, i ordenar el
cessament, a l’establiment ubicat al Camí de Cambrils, Disseminat 140, Polígon 41,
Parcel·la 65 de Vila-seca, del qual s’identifica com a titular el Sr. F. E. L., pel fet que s’hi
estan desenvolupant activitats recreatives sense el títol habilitant corresponent.
Atès que es va donar audiència (RS 571, de 7-2-17) a l’interessat a l’objecte d’examen de
l’expedient i formulés al·legacions, sense que transcorregut el termini concedit (21-2-17)
s’acrediti cap actuació en contra.
Ateses les actes d’inspecció a l’exterior de l’establiment “ESCOBAR”, a causa de
reiterades denuncies veïnals per l’elevat nivell acústic musical i d’il·luminació provinents de
l’interior de la descrita finca rústega. El Sr. E. ha impedit l'accés als agents de l'autoritat en
l'exercici de llurs funcions.
Atès que per Decret de data 18-4-2017 es va incoar expedient sancionador a
l’establiment “ESCOBAR” per la realització d’activitats recreatives assimilables a sala de
festes, sense el necessari títol habilitant ambiental (Exp. GOV/70/2017).
Atès que s’ha donat audiència i posat de manifest a la persona interessada l’inici de
l’expedient i el Plec de càrrecs elaborat a l’efecte per l’Instructor, sense que consti
presentada cap prova ni al·legació ni dins ni fora de termini.
Atès que consta ratificació dels agents intervinents sobre els extrems i termes de les
denúncies i inspeccions subscrites.
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Atès que amb data 15-5-2017, l’òrgan instructor de l’expedient va realitzar proposta de
resolució, que va ser notificada a l’interessat (RS 2018). Essent que transcorregut el
termini concedit consti formulada cap al·legació o prova encontra.
Atès que s’ha notificat la tramitació de l’expedient sancionador al Servei territorial del Joc i
d’espectacles de la Generalitat de Catalunya.
Atès que s’ha tramitat l’expedient d’acord amb el Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat
de Catalunya, i de conformitat amb l’article 53.1.t) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’
abril, pel que s’aprova el TRLLMRLC, en relació amb l’article 59.2 de la Llei 11/2009, del
6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Atès que la potestat sancionadora va ser expressament delegada a la Junta de Govern
Local per Decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015 (punt v), publicat en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona número 201 de data 29/8/2015.
Vist tot l’anterior, 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. En relació amb els fets enunciats, es consideren provats i així es declaren com
a infraccions els següents: 1/ Obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles públics o
activitats recreatives, sense tenir les llicències, no comportant un risc greu per a les
persones o els béns, i 2/ No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici de llurs
funcions, ..., , i també impedir aquest exercici.
SEGON. De la informació practicada es declara responsable dels fets al Sr. F. E. L. (DNI
39895632Q), en ser la persona titular de la finca i de l’establiment “ESCOBAR”, ubicada
ubicat al Camí de Cambrils, Disseminat 140, Polígon 41, Parcel·la 65 de Vila-seca,
TERCER. Concorren les següents circumstàncies que atenuen i/o agreugen la infracció:
a) Transcendència social (SI)
b) Ànim de lucre il·lícit i benefici obtingut en la comissió de la infracció (SI)
c) Reiteració (SI) i/o reincidència (NO) en al comissió d’infraccions
d) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció (SI).
e) El fet que hi hagi requeriment previ (SI).
QUART. Declarar que els fets abans exposats són constitutius d’infraccions
administratives en matèria de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives, concretamente de les següents :
1) El fet d’obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles públics o activitats
recreatives, o fer modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions

9

pertinents, sense comportar un risc greu per a les persones o els béns. Tipificada
de conformitat amb l’article 48.a) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, , segons la
nova redacció donada per la Llei 5/2017, del 28 de març, la qualificació jurídica de
la qual és de falta de caràcter greu.
2) No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions, ..., , i
també impedir aquest exercici. Tipificada de conformitat amb l’article 47.f) de la
Llei 11/2009, de 6 de juliol, , segons la nova redacció donada per la Llei 5/2017,
del 28 de març, la qualificació jurídica de la qual és de falta de caràcter molt greu.
CINQUÈ. Valorades les circumstàncies de les inspeccions dels agents de l’autoritat, dels
fets denunciats, de la tipologia de les infraccions comeses, i el fet que no consten
antecedents sancionats pels mateixos motius, i la reiteració de les infraccions que,
atenent especialment al principi de proporcionalitat que ha de guardar la sanció en relació
als fets constitutius de les infraccions comeses pel Sr. Francisco Escobar Lort, de
conformitat amb l’article 50 i següents de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i en aplicació de l’article
77.3 del Codi penal, que limita la sanció màxima en el cas de concurrència d’infraccions,
a les infraccions comeses els correspon una sanció en concepte de multa de:
- La infracció molt greu (No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici
de llurs funcions, ..., , i també impedir aquest exercici), ha de ser sancionada en la
seva previsió mínima, o sigui de 10.001,00 euros.
- La infracció greu (Obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles públics o
activitats recreatives, o fer modificacions, sense tenir les llicències o les
autoritzacions pertinents, sense comportar un risc greu per a les persones o els
béns), ha de ser sancionada en la seva previsió mínima, o sigui de 1.001,00
euros.
SISÈ. Aprovar la liquidació (núm. 772920) practicada per la Intervenció municipal.
SETÈ. Notificar la present resolució al senyors F. E. L. i requerir-lo perquè ingressi l’import
de la sanció imposada, en la forma reglamentària segons la liquidació tributària adjunta, amb
advertiment que la manca de pagament dins el termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment de constrenyiment, amb els recàrrecs, costes i
interessos corresponents.
5.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, D’UNA AL.LEGACIÓ A 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.
Per acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 2017, es van aprovar les Bases
que han de regular la creació d’una borsa de treball per efectuar nomenaments amb
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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.
Atès que amb data 5-6-2017 (RE4345) el senyor A. C. M., aspirant al procés de selecció,
ha presentat al·legacions a les bases aprovades.
Vist l’informe del responsable jurídic del procediment, el qual proposa la desestimació de
les al·legacions en a seva totalitat, argumentant-ho i justificant-ho jurídicament.
Atès que la resolució d’al·legacions contra l’aprovació de les bases de selecció forma part
de les delegacions efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015.
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. Desestimar les al·legacions formulades pel senyor A. C. M. contra l’acord de la
Junta de Govern Local de data 22-5-17, d’aprovació de 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, any 2017, en
base a les argumentacions jurídiques i fàctiques citades en la part expositiva del present
acord.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant per al seu coneixement i als
efectes oportuns, amb indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i
comunicar-ho al Negociat de Recursos Humans de l’Ajuntament i a la Prefectura de la
Policia Local.
5.4 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 23/05/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 3942 una
declaració responsable d’inici de l’activitat d'oficina amb exposició de mobles de cuina
ubicada al cr Isaac Albeniz, 4 local 2 de la Pineda, presentada per ALOU REHABILITA
SL, expedient número 404/2017.
Atès que amb la declaració responsable 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.
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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 declaració responsable de l’activitat d'oficina amb exposició
de mobles de cuina de la qual n’és prestador ALOU REHABILITA SL, ubicada al cr
Isaac Albeniz, 4 local 2 de la Pineda. Expedient número 404/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per ALOU REHABILITA SL per a l’exercici de l’activitat
d'oficina amb exposició de mobles de cuina.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 815,63€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772666), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

B) En data 09/05/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 3518 una declaració
responsable per canvi de nom d’inici d’activitat de venda de roba i basar ubicada al ps.
Pau Casals, 113, local 3 de la Pineda, presentada pel Sr. S. D., Expedient número
358/2017.
Atès que amb la declaració responsable 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 declaració responsable per canvi de nom de l’activitat de
venda de roba i basar de la qual n’és prestador el Sr. S. D., ubicada al ps. Pau Casals,
113, local 3 de la Pineda. Expedient número 358/2017.
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada pel Sr. S. D. per a l’exercici de l’activitat de venda de
roba i basar.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 474,50 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 772482), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
C) En data 28/04/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 3258 una declaració
responsable per canvi de nom d’inici d’activitat de perruqueria ubicada al c/ Tarragona,
12, presentada per GI & TI PERRUQUERS SCP, Expedient número 345/2017.
Atès que amb la declaració responsable 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 declaració responsable per canvi de nom de l’activitat de
perruqueria de la qual n’és prestador GI & TI PERRUQUERS SCP, ubicada al c/
Tarragona, 12. Expedient número 345/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per GI & TI PERRUQUERS SCP per a l’exercici de
l’activitat de perruqueria.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 772427), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
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D) En data 10/03/2016 ha tingut entrada al Registre general núm. 1676 una comunicació
prèvia per canvi de nom d’inici d’activitat de supermercat ubicada al cr Amadeu Vives, 35
local 1 de la Pineda, presentada per DELGUIRAMO GROUP SL, Expedient número
167/2016.
Atès que amb la comunicació prèvia per canvi de nom 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 per canvi de nom de l’activitat de supermercat
de la qual n’és prestador DELGUIRAMO GROUP SL, ubicada al cr Amadeu Vives, 35
local 1 de la Pineda. Expedient número 167/2016.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per DELGUIRAMO GROUP SL per a l’exercici
de l’activitat de supermercat.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 704063), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la comunicació per canvi de nom queda sotmesa al compliment
de les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus
d’activitats.

E) En data 22/06/2016 ha tingut entrada al Registre general núm 4583 una comunicació
prèvia d’inici per canvi de nom d’activitat de bar restaurant ubicada al Ps. Pau Casals, 45
baixos (Punta Prima) de la Pineda, presentada per OCEAN LA PINEDA S.L. Expedient
número 497/2016.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.

14

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 per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar restaurant de la qual n’és prestador OCEAN LA PINEDA S.L., ubicada al Ps. Pau
Casals, 45 baixos (Punta Prima) de la Pineda. Expedient número 497/2016 .
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per OCEAN LA PINEDA S.L. per a l’exercici de
l’activitat de bar restaurant .
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 765768), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 50 persones.

CINQUÈ. 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.

F) En data 04/11/2016 ha tingut entrada al Registre general núm 7210 una comunicació
prèvia d’inici per canvi de nom d’activitat de bar ubicada a l'av. Verge de Montserrat, 3638 de Vila-seca, presentada pel Sr. Z. Z. Expedient número 798/2016.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.
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:
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PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar de la qual n’és prestador el Sr. Z. Z., ubicada a l'av. Verge de Montserrat, 36-38 de
Vila-seca. Expedient número 798/2016 .
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada pel Sr. Z. Z. per a l’exercici de l’activitat de bar.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 766214), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 46 persones.

CINQUÈ. 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.
5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
INSTAL.LAR UNA PARADA AMBULANT AL MERCAT DELS ENCANTS DE VILASECA.
Vista la sol·licitud efectuada per R. F. M., en què demana llicència municipal per a instal·lar
una parada ambulant al mercat dels encants de Vila-seca, durant l’any 2016.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
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 R. F. M., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de
venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de Vilaseca amb núm. 133, 134 i 135, amb una ocupació de 7,5 metres lineals, destinada a la
venda de: tèxtil i basar, durant l’any 2016.
SEGON.- Donar compte de la liquidació núm. 703.575, per un import de 604,50 €, la qual
ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern Local, de data 13/04/2016, un cop
comprovat que s’ha efectuat el pagament a Base, gestió d’ingressos, d’acord amb alló
que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Aquesta llicència queda condicionada als requisits que figuren a l’expedient.
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6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 RECTIFICACIÓ, SI ESCAU, D’UN ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REALITZADA EL DIA 27 DE MARÇ DE 2017.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern Local realitzada
el 27 de març de 2017, en el punt 6.2 respecte a la partida aplicable 14.24100.22699 (D6206) del pressupost per l’adjudicació d’un contracte menor per a la realització d’una
acció formativa de la Guia de Formació 2017 amb una despesa de 10.500 euros, la qual
està prevista a la partida 14.24100.22699 (DO-13865).
I atesa la proposta formulada per la Regidoria de Dinamització Laboral, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local realitzada el 27 de març de 2017,
en el punt 6.2 respecte a la partida aplicable del pressupost per l’adjudicació d’un
contracte menor per a la realització d’una acció formativa de la Guia de Formació 2017
amb una despesa de 10.500 euros, respecte a la partida pressupostària a la qual haurà
d’aplicar-se aquesta despesa és la 14.24100.22699 (DO-13865).
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i als interessats.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ I PAGAMENT D’INCENTIUS A LA
CREACIÓ D’EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS MITJANÇANT EL PROGRAMA
IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014 I 2015 (PERÍODE EXTRAORDINARI).
Vist que en data 23 de desembre de 2016 s’aprova al Ple de l’Ajuntament les bases
extraordinàries del Programa Impuls a l’Ocupació, que regulen la concessió d’incentius a
les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació, que afecten als
exercicis 2014 i 2015.
Atès que aquestes bases tenen per objecte establir un període extraordinari per atendre
les sol·licituds de concessió i pagament de subvencions a empreses i emprenedors que
van presentar la sol·licitud entre l’1 de gener de 2014 al 30 de setembre de 2015,
corresponents als programes Impuls a l’Ocupació 2014 i 2015, i que no van poder ser
ateses per manca de consignació pressupostària suficient o per presentar-se fora de
termini la sol·licitud de pagament.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 10 de febrer de 2017, on hi figuren les
empreses i emprenedors que han sol·licitat la concessió i el pagament per a la instal·lació
d’una nova empresa al municipi de Vila-seca, durant aquest període extraordinari, que
afecten als exercicis 2014 i 2015.
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Atès que les empreses referenciades han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 8.2 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local on s’ha realitzat un anàlisi i
comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses i els
emprenedors, es proposa el pagament del segon 50% i del 100% de l’incentiu per un
import de 1.000 i de 2.000 euros respectivament a cada una de les empreses en funció
de si han justificat els 6 o els 12 primers mesos d’activitat, amb un incentiu total per
import de 25.000 euros.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i atès el dictamen emès per la Comissió
Informativa de Serveis a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER. Fixar la concessió i l’import del segon 50% i del 100% de l’incentiu per un
import de 1.000 i de 2.000 euros respectivament a cada una de les empreses i/o
emprenedors en funció de si han justificat els 6 o els 12 primers mesos d’activitat segons
relació que figura en l’expedient.
SEGON. Aprovar la concessió i la despesa del segon 50% i del 100% de l’incentiu final
per import de 25.000 euros i el pagament individual a cada una de les empreses, segons
el llistat del punt primer, a càrrec de la partida que indiqui la Intervenció municipal del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
7è. ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DEL CONFINAMENT PEL PO FEDER
DE CATALUNYA 2014-2020 EIXOS PRIORITARIS 4 I 6.
Atesa l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual es van aprovar les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la convocatòria
(DOGC núm. 7078, de 14 de març de 2016).
Vist que l’Ajuntament de Vila-seca va sol·licitar la inclusió de les obres compreses
l’avantprojecte de restauració per al desenvolupament cultural del Celler Noucentista de
Vila-seca, per un import de 4.000.000,00 € dins les actuacions dels ens locals
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susceptibles de cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) per al quadrienni 2014-2020, eix OE 6.3.1, d’acord amb l’Ordre GAH/45/2016.
Vista la Resolució GAH/1214/2017 de 26 de maig, per la qual es seleccionen les
operacions de les Entitats Locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020 eixos prioritaris 4 i 6 pel qual es considera operació subvencionable
amb assignació de cofinançament de l’eix prioritari 6 inclosa en el programa operatiu
FEDER Catalunya 2014-2020 la restauració per al desenvolupament cultural del Celler
Noucentista de Vila-seca, amb una despesa elegible final de 4.000.000,00 € i
cofinançament FEDER (50% de la despesa elegible final) per un import de 2.000.000,00
€.
Atès que la Resolució GAH/1214/2017 de 26 de maig, preveuen l’apartat IV que les
Entitats locals proposades com a beneficiàries hauran d’acceptar expressament la
subvenció en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
de la resolució definitiva, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida pel Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per import de
2.000.000,00 € per al cofinançament de l’operació de restauració per al desenvolupament
cultural del Celler Noucentista de Vila-seca, corresponent al PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eix 6.3.1.
SEGON.- Notificar el present acord al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
7.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECORREGUT DE LA ROMERIA DEL ROCIO, PEL
TERME DE VILA-SECA, AIXÍ COM ELS ACTES A CELEBRAR EN L’ESPAI
HABILITAT AL NUCLI DE LA PINEDA
Atès que com en anys anteriors es celebraran al nucli de La Pineda els actes de la Festa
del Rocío amb un programa d’activitats lúdiques i culturals, així com el romiatge fins al
lloc de la trobada de les colles, per la carretera Vila-seca La Pineda (TV 3148)
Atès el programa d’activitats i els pressupostos presentats per a la celebració de les
festes del Rocío al nucli de la Pineda, el cap de setmana dels dies 16 al 18 de juny i atesa
la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la programació de la festa del Rocio al nucli de La Pineda, i el
recorregut pel terme de Vila-seca, pels dies 16 al 18 de juny de 2017.
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SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a la infraestructura necessària per a portar a
terme l’esmentada activitat per 13.451,45 € (iva inclòs), amb càrrec a la partida 14 92400
22609, A14954 del vigent pressupost municipal.
TERCER.- Facultar al Regidor Delegat de Relacions Cíviques, Sr. Josep Toquero i
Pujals per la signatura dels contracte corresponents.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons.

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
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