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

DATA:
LLOC:
HORARI:

10 de juliol de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.20 hores

Hi assisteixen:
Sra. Manuela Moya Moya, presidenta
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusen la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch

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 3 DE JULIOL DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 3 de juliol 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, D’UNA APORTACIÓ ORDINÀRIA AL CONSORCI DEL
TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA PER A L’EXERCICI DE 2017.
Per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2006,
s’aprovà l’adhesió del municipi al Consorci de transport públic del Camp de Tarragona.
El Consell d’Administració de l’esmentat consorci, en sessió celebrada el passat 16 de
desembre passat, va aprovar mantenir en el pressupost d’ingressos de l’exercici de 2017
el mateix import de les aportacions de les administracions locals que va aprovar per
l’exercici 2016.
I vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’aportació ordinària de 48.697,02 € corresponent a l’exercici de 2017
al Consorci del transport públic del Camp de Tarragona.
SEGON.- Aprovar el pagament de l’esmentada aportació de 2017, a càrrec de la partida
corresponent.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’ATM Camp de Tarragona i a la Intervenció
municipal de fons.

3.2 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER
DATAR REBUT TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DE LOCALS
COMERCIALS EXERCICI 2017, I APROVACIÓ NOVA LIQUIDACIÓ.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A. B. O. (Reg. entrada 4663, de 28-06-2016), on
demanava la revisió de la superfície utilitzada en el càlcul de la taxa de locals comercials,
de l’activitat emplaçada al c. de l’Heura, núm. 2.
Atès que per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 18/07/16, s’aprova la
rectificació del rebut de la taxa d’escombraries de locals comercials, modificant-se els metres
quadrats del local.
Atès que per la Unitat d’Hisenda s’ha comprovat que els metres quadrats utilitzats en el
càlcul de la taxa de locals comercials, no es van modificar en el padró, per la qual cosa, el
rebut de l’exercici 2017, s’ha comptabilitzat una superfície superior de 186 metres quadrats a
la realment existent, de 133,82 metres quadrats.
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Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, en el seu article 6è. estableix el càlcul de la taxa tenint en compte la
superfície ocupada per l’establiment, i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- DATAR de BASE-Gestió d’ingressos, el rebut a nom de la Sra. A. B. O., de la
taxa per recollida d’escombraries de locals comercials corresponent a l’exercici 2017, per
import de 2.195 € (dues fraccions de 1.097,50 €) de l’activitat de bar al carrer de l’Heura,
2, per una errada en el metres quadrats de superfície.
SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 794085 a nom de la Sra. A. B. O., de la taxa per
recollida d’escombraries de locals comercials de l’activitat de bar, al carrer de l’Heura, 2,
corresponent a l’exercici 2017, per import de 1.756 €, fraccionada en dos terminis de
pagament com segueix:

VENCIMENT

IMPORT
PRINCIPAL

FRACCIÓ

31/07/2017

878,00 €

794085-01

02/10/2017

878,00 €

794085-02

TERCER.- Fer les oportunes rectificacions en el Padró corresponent a efectes de
l’exercici 2018.
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat, a BASE- Gestió d’ingressos i a la
intervenció municipal de fons.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER
DATAR REBUTS DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DE LOCALS
COMERCIALS DE L’EXERCICI 2017.

Vista la sol·licitud presentada per A. V. M. ( Registre d’entrada núm. 4288, de data 05-062017), on demana l’anul·lació del rebut de la taxa per recollida d’escombraries
corresponents a l’exercici 2017, segon termini, de l’activitat situada a l’avinguda Alcalde
Pere Molas, 13 local 5 per haver-se donat de baixa.
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 vista 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.- DATAR de BASE-Gestió d’ingressos, el rebut a nom del Sr. A. V. M., de la taxa
per recollida d’escombraries de locals comercials corresponent a l’exercici 2017, 2a
fracció, per import de 92,50 € de principal, per baixa de l’activitat.
SEGON.- Donar de baixa del padró de locals comercials l’activitat esmentada.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER
DATAR REBUT DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DE LOCALS
COMERCIALS DE L’EXERCICI 2017.

Vista la sol·licitud presentada per la Societat SALAURIS 2015, SL (Registre d’entrada
núm. 4576, de data 12/06/2017), en la que comunica canvi de nom de l’activitat de bar
Musical, situada al passeig de Pau Casals, locals 27/28 de Pineda Drink, del qual
l’anterior titular és la Societat AZUCAR-SANGO, CB.
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, el nou titular d’aquesta
activitat ha fet el pagament de l’Autoliquidació 784798 en data 12-06-2017, amb l’import
de 898,50 €, de la taxa per escombraries de locals comercials de l’exercici 2017, 2a
fracció.
D’acord amb les dades facilitades per BASE-Gestió d’ingressos, es troba pendent de
cobrament el rebut corresponent al segon termini de la taxa per recollida d’escombraries
de locals comercials de l’exercici 2017, a nom de l’anterior titular, AZUCAR-SANGO, CB.
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 vista 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 el rebut corresponent al segon termini de la taxa
per recollida d’escombraries de locals comercials de l’exercici 2017, per import de 898,50
€ de principal, a nom de la societat AZUCAR-SANGO, CB, 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.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA PER
ANUL·LAR I DATAR ELS REBUTS DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I
CONFECCIONAR NOVES LIQUIDACIONS PER CANVI DE TITULARITAT.
Vist l’escrit presentat per BASE- Gestió d’ingressos ( R.E. Núm. 248, de 16/01/2017), on
traslladen la sol·licitud/recurs presentat per BUILDINGCENTER SAU referent a la
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anul·lació de la taxa de recollida d’escombraries per l’any 2014, de l’habitatge situat al
carreró de Virgili núm.2, escala 1, planta 1, porta 1E, per canvi de titular.
Atès que BUILDINGCENTER SAU va efectuar la venda de la finca de referencia el 12 de
setembre de 2013 al Sr. P. M. V., segons escriptura del notari F. J. P. S. amb número de
protocol 1150 i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat
Econòmica, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Anul·lar i DATAR de BASE-Gestió d’ingressos el següent rebut de la taxa per
la recollida d’escombraries:
BUILDINGCENTER SA, NIF: A63106157
Any 2014 núm. fix: 98865503…………………………………………… 109 €.
SEGON. Confeccionar una nova liquidació de la taxa per escombraries domiciliàries als
nou titular del immoble:
P. M. V.
Any 2014 núm. fix: 98865503…………………………………………… 109 €.
TERCER. Notificar el present acord a BASE-gestió d’ingressos i a la intervenció municipal
de fons.

E) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA PER
ANUL·LAR I DATAR ELS REBUTS DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I
CONFECCIONAR NOVES LIQUIDACIONS PER CANVI DE TITULARITAT.
Vist l’escrit presentat per BASE- Gestió d’ingressos ( R.E. Núm. 518, de 27/01/2017), en
el que comuniquen del canvi de titular de l’habitatge situat al carrer Montseny núm.4,
escala 1, porta 4, per defunció de la Sra. F. T. M. en data 1 de març de 2015.
Atès que el nou titular es Hereus de F. T. M. 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-Gestió d’ingressos el següent rebut de la taxa per
la recollida d’escombraries:
F. T. M.
Any 2016 núm. fix: 91013407…………………………………………… 109 €.
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SEGON. Confeccionar una nova liquidació de la taxa per escombraries domiciliàries als
nou titular del immoble:
HEREUS DE F. T. M.
Any 2016 núm. fix: 91013407…………………………………………… 109 €.
TERCER. Notificar el present acord a BASE-gestió d’ingressos i a la intervenció municipal
de fons.

F) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA
D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE
L’EXERCICI DE 2017.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. J. L. G. M. ( R. E. Núm. 3715, de 16-5-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Sant Pere núm. 77, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i 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 el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Sant Pere núm. 77, amb núm. fix. 91018017, per no
reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic
municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
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G) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA
D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE
L’EXERCICI DE 2017.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr/a. J.L. M. H. ( R. E. Núm. 3713, de 16-5-2017), on
demana l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al
carrer Nou núm. 15, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord
amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin
condicions mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no
pertanyin a un edifici plurifamiliar”.
Atès l’informe emès pel tècnic municipal, en què s’indica que l’immoble a dalt indicat no
reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat, i 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 el rebut corresponent a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, de l’immoble situat al carrer Nou núm. 15, amb núm. fix. 91013618, per no reunir
les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.

H) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA
D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE, DE
L’EXERCICI DE 2017.

Vista la sol·licitud presentada per E. L. D. ( R. E. Núm. 4129, de 30/05/2017), on demana
l’anul·lació de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al carrer
Requet de Felix núm.3, 3er 2a, per tenir un consultori podologic 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
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d’escombraries de locals comercials, 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 el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2017, de l’habitatge situat al carrer Requet de Felix núm.3, 3er 2a, amb núm. fix:
98308531.
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.

I) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA DE
DEVOLUCIO INGRESSOS INDEGUTS DE TAXA D’ESCOMBRARIES DE LOCALS
COMERCIALS.

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. D. A. A., en representació de la societat MARE
INTERNUM 2000, SA (Registre d’entrada 4355, de data 06/06/2017) en la que demana la
devolució de taxa d’escombraries de l’activitat d’immobiliària al c. Marcos Redondo, 22
per baixa de l’activitat.
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, es comprova que a la
mateixa adreça, des de l’exercici 2013, existeix una altra activitat, i que s’han estat
satisfent els rebuts d’escombraries de locals comercials per duplicat.
Atès que per part de MARE INTERNUM 2000, SA, s’han satisfet a BASE els rebuts
corresponents a 2014-2016, per un import total de 832,50 € de principal, i 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.- Retornar a MARE INTERNUM 2000, SA, la quantitat de 832,50 € de principal,
corresponents als rebuts de la taxa d’escombraries de locals comercials dels exercicis 20142016, per baixa de l’activitat situada al c. Marcos Redondo, 22.
SEGON.- Anul·lar i datar els rebuts corresponents al primer i segon termini de la taxa per
recollida d’escombraries de locals comercials de l’exercici 2017, per import total de
277,50 € de principal, a nom de MARE INTERNUM 2000, SA, per no procedir.
TERCER.- Donar de baixa a Mare internum 2000, SA, del padró corresponent a efectes
de l’exercici 2018 i següents.
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QUART.- Notificar el present acord a l’interessat, a BASE- Gestió d’ingressos i a la
intervenció municipal de fons.

J) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER
ANUL.AR I DATAR L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A. M. P. (registre d’entrada núm. 2017004179,
de 01/06/2017), on sol·licita l’anul·lació de la liquidació de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, núm. 668288 (expedient 14/0666) d’import
1.867,31€, de la finca transmesa al C/Pep ventura, 28, esc 6, 00, 7 esc 01 00 02, i que es
practiqui únicament la seva part indivisa.
Atès que en data 22/7/2015 es va aprovar per la Junta de Govern Local la relació IIVT0115,
la liquidació 668288, expedient 14/0666, i es va traspassar a BASE-Gestió d’Ingressos per
al seu cobrament dins del càrrec núm.9 en voluntària el dia 23/7/2015 .
Atès que s’ha comprovat que es va liquidar únicament a nom de la Sra. M. i que tal i com
exposa, es tracta d’una transmissió on els subjectes passius són cinc inclosa ella, d’acord
amb l’escriptura de compravenda del notari Sra. D. P. C., amb número de protocol 762, de
5/11/2014 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 l’expedient núm. 14/0666, liquidació núm. 668288 del
subjecte passiu Sra. A. M. P., d’import 1.867,31€
SEGON.- Confeccionar les noves liquidacions núm. 794064 a 794068 (expedients núm.
14/1217 a 14/1221) a nom dels cinc subjectes passius amb les parts indivises que
corresponen a cadascun, d’acord amb l’escriptura aportada.
TERCER.- Notificar el present acord a BASE –Gestió d’Ingressos, a la Intervenció municipal
de fons i a la persona interessada.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UN ANY DE PRÒRROGA DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA FONT DEL
PINAR DE PERRUQUET DEL NUCLI DE LA PINEDA.
Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2015,
expedient 345/2015, es va adjudicar a l’empresa EMTE SERVICE, SAU, amb NIF. A60470127, el contracte del servei manteniment i conservació de la font del Pinar de
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Perruquet del nucli de La Pineda.
Vist que en data 18 de març de 2016 es va presentar una instància al Registre General
d’Entrades d’aquest Ajuntament (RE 2016001913), per la qual es comunica el canvi de
denominació social de l’empresa, i per acord de la Junta de Govern Local de 6 d’abril de
2016 s’acorda prendre coneixement del canvi de denominació social de l’empresa EMTE
SERVICE SL, que ha passat a anomenar-se COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT
SA.
Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca de data 25 de maig de 2017
(RE 2017004014) per COMSA SERVICE SAU, amb NIF. A-60470127, com a adjudicatari
del contracte del servei de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Vila-seca,
en el que sol·licita un any de pròrroga d’aquest contracte.
Atès que el contracte administratiu que es va formalitzar el dia 11 d’agost de 2015, estableix
en la clàusula quarta una vigència de dos anys prorrogable per un any més, a comptar de la
data de signatura del contracte.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Serveis Públics, de data 25 de maig de 2017, en el
que proposa l’aprovació de la pròrroga pel termini d’un any de la vigència del contracte, amb
efectes a partir de l’11 d’agost de 2017 fins el 10 d’agost de 2018.
Atès el que disposa l’article 279 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector
Públic, aplicable al següent cas en virtut de la Disposició Transitòria Primera del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la pròrroga d’un any des del dia 11 d’agost de 2017 fins el 10 d’agost de
2018, sol.licitada per COMSA SERVICE SAU, del contracte de serveis del manteniment i
conservació de la font del Pinar de Perruquet, del nucli de La Pineda, expedient 417/17,
per import de 22.869,00 € IVA inclòs , a càrrec de la partida 2017.13.16000.22700 AD
16235 del pressupost municipal.
SEGON. Notificar el present acord a l'empresa, a la Intervenció Municipal i a l’Àrea de
Serveis Públics.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARACIÓ DE RESOLUCIÓ PARCIAL DEL
CONTRACTE PER LA REDACCIÓ DE DIFERENTS MEMÒRIES VALORADES.
Per Acord de la Junta de Govern Local de data 26 de setembre de 2016, aquest
Ajuntament de Vila-seca va adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
el contracte del servei de redacció de diferents Memòries Valorades, direcció d’obra i
coordinació de Seguretat i Salut a l’empresa ESENCAT FRACTAL, SL, d’acord amb la
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proposta presentada per un preu de 36.080,00 €, de pressupost net, i 7.576,80 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 43.656,80 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2016.13.15000.61900(D-22127), corresponent a l’expedient 259/2016.
Vist l’informe de l’enginyer municipal de data 15 de maig de 2017, en què es proposa la
rescissió parcial del contracte, ja que les Memòries Valorades, encàrrec de direcció
d’obres i de la coordinació de la Seguretat i Salut del carrer Onze de setembre i del
carrer Sant Jordi tenen un abast insuficient respecte les necessitats reals de reforma en
tots els seus aspectes: xarxa residual i pluvials, xarxa d’aigua potable, xarxa de
telecomunicacions, xarxa baixa tensió enllumenat públic, arbrat..., essent l’import de
3.650,00 € respecte cadascuna de les Memòries Valorades.
Vist l’escrit presentat davant aquest Ajuntament de Vila-seca per l’empresa ESENCAT
FRACTAL, SL, en data 5 de juny de 2017 (RE-4289), en què manifesta la seva
conformitat a la proposta de l’enginyer municipal pel que fa a les necessitats de reforma
del carrer Onze de setembre i del carrer Sant Jordi, que resulten insuficients en molts
dels seus aspectes respecte les Memòries Valorades esmentades, així com al preu de les
mateixes.
Atès que l’apartat catorzè del plec de clàusules administratives que regeix la licitació es
remet als articles 213 i següents i 308 i 309 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, que al
seu torn fa esment a les causes de resolució del contracte contemplades a l’article 223
del mateix text legal que en l’apartat c) del mateix preveu com a tal el mutu acord entre
l’Administració i el contractista.
Atès que s’ha donat compliment als tràmits que integren el procediment per a la resolució
dels contractes que es troben recollits l’article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar resolt parcialment el contracte administratiu subscrit amb l'empresa
ESENCAT FRACTAL, SL, per la redacció les Memòries Valorades, encàrrec de direcció
d’obres i de la coordinació de la Seguretat i Salut del carrer Onze de setembre i del
carrer Sant Jordi, corresponent a l’expedient 259/2016, per mutu acord entre
l’Administració i el contractista, en aplicació de l’article 223 c) del Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
SEGON.- Deixar sense efecte parcialment el preu del contracte administratiu adjudicat
per la redacció les Memòries Valorades, encàrrec de direcció d’obres i de la coordinació
de la Seguretat i Salut del carrer Onze de setembre i del carrer Sant Jordi, i descomptarli la quantitat 3.650,00 € (sense IVA) per cadascuna de les dues actuacions afectades,
que fan un total de 7.300,00 € (sense IVA), de 1.533,00 € en concepte d’IVA, i de
8.833,00 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida 2017.13.15000.61900 (AD-16378) .
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TERCER.- Facultar l'Alcalde perquè en nom i representació d'aquest Ajuntament
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS
LITORALS DE LA PLATJA DE 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 del projecte bàsic i d’ordenació dels
equipaments litorals de la platja de La Pineda, ja que s’ha de procedir a concretar les
propostes del Pla de Platges de La Pineda. Per tal que en una primera etapa es
converteixi en instrument tècnic necessari per definir i formalitzar la situació i
característiques generals dels elements de mobiliari i instal·lacions que ha de donar
resposta als requeriments establerts i en una segona etapa, defineixi amb precisió les
característiques de les noves guinguetes, tant pel que fa a les construccions de caràcter
públic (punts de socors, torres de vigilància etc.) com a les que hauran de ser objecte de
concessió (guinguetes)
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Capella Garcia
Arquitectura SLP amb NIF B-62.482.831 per un import de 16.900,00 € (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, l’informe de la Intervenció Municipal i 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 l’expedient de contractació menor de servei de redacció del projecte
bàsic i d’ordenació dels equipaments litorals de la platja de La Pineda.
SEGON.- Adjudicar a Capella Garcia Arquitectura SLP el contracte del servei de redacció
del projecte bàsic i d’ordenació dels equipaments litorals de la platja de La Pineda, per un
import de 16.900,00 €, més 3.549,00 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un
total de 20.449,00 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15000.61900 ADRC16472 del pressupost de l’any 2017.
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QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIA D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’OBERTURA D’UNA RASA AL C. SANTIAGO RUSIÑOL, NÚM. 34
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Catalunya SDG SA de llicència municipal per
a l’obertura d’una rasa al c. Santiago Rusiñol, núm. 34 de Vila-seca, així com l’informe
emès al respecte per l’enginyer municipal, i la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Catalunya SDG SA, la llicència municipal
d’obres 556/17 per a realitzar l’obertura d’una rasa al c. Santiago Rusiñol, núm. 34 de
Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de tres (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
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10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. A.M. Z. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL TANCAMENT
D’UNA TERRASSA PRIVADA AL LOCAL SITUAT AL C. EMILI VENDRELL, NÚM. 17 DE
LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Sra. A.M. Z. de llicència municipal pel tancament d’una terrassa
privada al local situat al c. Emili Vendrell, núm. 17 de La Pineda, així com l’informe emès
al respecte per l’arquitecte municipal, i la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. A. M. Z., la llicència municipal d’obres 352/17 pel
tancament d’una terrassa privada al local situat al c. Emili Vendrell, núm. 17 de La
Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de tres 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.
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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.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència. També s’haurà de presentar un certificat del subministrador
dels materials conforme es compleix la resistència al foc requerida.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
11a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
12a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
13a.- En tots els aspectes no contemplats en la documentació aportada, s’haurà de donar
compliment a l’Ordenança Municipal sobre regulació de tendals i tancaments de terrasses
privades en zona de reculada a La Pineda, i a les determinacions del Pla General
d’Ordenació Urbana de Vila-seca.
14a.- Aquest informe correspon exclusivament al projecte de tancament de la terrassa
privada existent al local. L’adequació i correcció de la comunicació prèvia de l’activitat
existent, si s’escau, així com les obres necessàries per a l’activitat en el conjunt del
recinte, no estan contemplades en aquest document.
15a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

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

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DE LES
OBRES D’ENDERROC DE L’EDIFICI SITUAT AL C. DE LES CREUS, 25-27 DE VILASECA.

15

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, mitjançant la
que es va adjudicar les obres d’enderroc de l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27,
urbanització del solar restant i tractament de parets mitgeres.
Vista la certificació núm. 3 presentada per l’empresa
CONSTRUCTORA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.

ESTEVE

FERRÉ

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a les obres d’enderroc de
l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27, urbanització del solar restant i tractament de
parets mitgeres, realitzades per ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm.
B4345152, per un import de 22.284,96 € sense IVA i 4.679,84 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 26.964,80 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF
16376) del pressupost municipal.
TERCER.Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ESTEVE FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ LIQUIDACIÓ DE LES OBRES DE
CONDICIONAMENT DEL JARDÍ DEL CASTELL.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de noviembre de 2016, mitjançant la
que es va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada dels treballs de
condicionament del jardí del Castell de Vila-seca
Vista la certificació liquidació presentada per l’empresa
CONSTRUCTORA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.

ESTEVE

FERRÉ

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació de liquidació de les obres corresponent a les obres
compreses a la Memòria valorada dels treballs de condicionament del jardí del Castell de
Vila-seca, realitzades per ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm.
B43451525 per un import de 9.299,00 € sense IVA i 1.952,79 € en concepte d’IVA que un
cop incorporat dona un total de 11.251,79 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.17100.61903 (DOF
16377) del pressupost municipal.
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TERCER.Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ESTEVE FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA FONT, 56 DE RETORN
DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANAJAMENT DE LA FAÇANA
DE L’EDIFICI SITUAT AL C. DE LA FONT, 56 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris De la Font, 56 el retorn de la fiança
dipositada per l’arranjament de la façana de l’edifici del c. De la Font, 56 de Vila-seca,
per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.7 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DE L’ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI DE DICTAR ORDRE
D’EXECUCIÓ EN L’EXPEDIENT 263/17
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del solar situat
al c. castellet, del Polígon Industrial l’Estació, propietat de LAFARGE ÁRIDOS Y
HORMIGONES SA, amb NIF A08661878, on s’observen les següents deficiències:
-

Segons les fotografies obtingudes arran de la inspecció efectuada, la tanca
construïda a base de malla de simple torsió està en mal estat i té trams amb forats
a través dels quals hi accedeixen menors, que d’acord amb les manifestacions de
la Policia s’hi ha hagut de desallotjar en més d’una ocasió donat el perill de les
instal·lacions de l’interior, principalment les sitges.

Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
-

Tancament total de la finca, mitjançant la reposició de la tanca de mallat de simple
torsió de la parcel.la, amb l’objectiu de resguardar la finca d’intrusions
incontrolades, en el termini d’un mes.
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Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a LAFARGE ÁRIDOS Y
HORMIGONES SA, amb NIF A08661878, per formular les al.legacions i presentar els
documents que consideri pertinents en defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al.legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a LAFARGE, ÁRIDOS Y HORMIGONES SA, amb NIF A08661878,
que procedeixi a l’execució de les actuacions necessàries per a conservar el solar situat
al Polígon l’Estació, camí del Castellet, de Vila-seca, en les condicions de seguretat
legalment exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Haurà de procedir al tancament total de la finca, mitjançant la reposició de la tanca de
mallat de simple torsió de la parcel.la, amb l’objectiu de resguardar la finca d’intrusions
incontrolades.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
TERCER. Advertir a l’expedientat que d’acord amb la valoració emesa pels Serveis
Tècnics Municipals dels treballs d’execució subsidiària s’estima un pressupost de
2.909,47 €, sense perjudici de la valoració finalment resultant.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 295/17

Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 11 d’abril de 2017, per resolució de l’Alcaldia es
va iniciar expedient de restauració de la legalitat urbanística a FLECA PASTISSERIA
CARBONELL SL, amb NIF B 43363464 en relació a les següents actuacions
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urbanístiques realitzades al carrer de les Comes, núm. 46, de Vila-seca, sense llicència
municipal:
-

-

Construcció d’un tendal permanent de lona, amb estructura metàl.lica tancat en tot
el seu perímetre, de dimensions aproximades 6x18x3m.
A l’interior del tancament hi ha una barbacoa amb dues boques, adjacent a la
paret de tancament original de la nau i una fumera cilíndrica d’acer que sobresurt
per sobre de la coberta de lona.
L’espai lliure d’edificació s’utilitza com emmagatzematge de palets, capses,
recipients i demés materials de l’activitat.
Alguns trams de tanca es troben en mal estat, suposant un perill per als vianants
que caminen per la vorera.

Atès que transcorregut el termini atorgat no s’han presentat al.legacions per part dels
interessats.
D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal i a efectes d’execució subsidiària, les
valoracions per a la quantificació dels costos d’enderroc s’efectuen a partir dels preus
unitaris establerts a efecte de visat pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya per a l’any
2017, que ens assegura en la majoria dels casos una dispersió menor del 20% en més o
en menys sobre el cost real de l‘obra. Un cop aplicat aquest criteri, l’arquitecte municipal
valora les obres de restauració de la legalitat urbanística en 4.272,45 €.
Atès que per delegació efectuada mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de 30 de juny de
2015, correspon a la Junta de Govern Local dictar la resolució de l’expedient, i la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Ordenar a FLECA PASTISSERIA CARBONELL SL, amb NIF B 43363464, que
procedeixi al seu càrrec i en el termini d’un mes, a restaurar la legalitat urbanística al c.
de les Comes, núm. 46, de Vila-seca, consistent en la realització dels següents treballs:
-

Desmuntar la construcció de tancament lleuger.
Enderrocar la barbacoa i totes aquelles instal.lacions fixes que s’hagin construït
adjacents a la paret lateral de la nau.
Mantingui els espais lliures de l’edificació i el tancament perimetral en les
condicions que estableix la normativa.

SEGON: Advertir l’interessat que de conformitat amb l’article 225 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, transcorregut un mes a partir de la notificació de la present
resolució sense complir la restauració ordenada, es podrà acordar per l’Ajuntament
l’execució subsidiària i al seu càrrec de les esmentades obres de restauració de la
legalitat urbanística, valorades per l’arquitecte municipal en 4.272,45 €, IVA inclòs, sense
perjudici de la liquidació final, sol.licitant-se si s’escau, autorització del Jutjat del
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Contenciós-Administratiu de Tarragona per a l‘entrada a l’immoble; o bé es podrà atorgar
un nou termini d’execució amb imposició de multes coercitives, per una quantia de 300 a
3000 €.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE
LA VIA PÚBLICA.

Vista la sol·licitud presentada per Sònia Martí Vernet (RE 4049 de 29-5-2017), en
representació de l’ASSOCIACIÓ D’ARTESANS D’OFICIS CREATIUS LA PINEDA, en què
demana llicència municipal per a l’exercici de venda no sedentària en règim d’ús comú
especial de la via pública “Mercat d’Artesania” en la zona del Pinar del Perruquet, per a
l’ocupació de 42 metres quadrats –distribuïts en 7 parades de fusta 3 x 2 ml cada unadurant el període comprés entre el 15 de juliol i el 15 de setembre de 2017.
Atès que la petició s’ajusta als paràmetres de regulació administrativa de la venda no
sedentària en el mercat d’artesania de la Pineda aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió
celebrada el dia 25 de juliol de 2014 (BOPT 228 de 4-10-2014).
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 l’ASSOCIACIÓ D’ARTESANS D’OFICIS CREATIUS LA PINEDA
llicència per a l’exercici de venda no sedentària en règim d’ús comú especial de la via
pública “Mercat d’Artesania” en la zona del Pinar del Perruquet, per a l’ocupació de 42
metres quadrats –distribuïts en 7 parades de fusta 3 x 2 ml cada una- durant el període
comprés entre el 15 de juliol i el 15 de setembre de 2017.
SEGON.
1.
2.
3.
4.

Establir les següents condicions:

No es podrà realitzar cap tipus d’instal·lació a excepció d’enllumenat.
L’espai públic ocupat es deixarà en perfecte estat i net.
Les parades no podran tenir cap tipus d’activitat musical.
La llicència s’atorga amb el caràcter d’intransmissible.

TERCER. Aprovar la liquidació número 772965, corresponent a la taxa d’ocupació del
domini públic local, per import de 3.570,00 €, practicada a l’Associació d’Artesans d’Oficis
Creatius La Pineda (CIF G55625750). L’efectivitat de la llicència queda sotmesa a l’ingrés de
la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic local.
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5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMAR UNA RECLAMACIÓ
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INTERPOSADA CONTRA L‘AJUNTAMENT.

DE

Vist l’escrit presentat per la Sra. R. E. M. el 10-10-16 (RED 6639), pel que formula
reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals i seqüeles psíquiques
derivades de la lesió patida el dia 7-10-16 quan, segons la seva versió dels fets, va caure
al terra en ficar en peu dins l’escocell d’un arbre a l’alçada del núm. 2 del c. verge de
Montserrat.
Atès que la reclamació de la Sra. E. 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), i conté els
elements indispensables per a iniciar la tramitació.
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, sense valoració de la quantia indemnitzatòria.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. I que s’ha donat trasllat a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 18-6-17, la qual
conclou que és criteri desestimatori el de l’instructor de l’expedient per manca
d’acreditació del nexe causal entre el funcionament del servei públic i la caiguda patida
per la Sra. Echegaray.
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 la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. R.
E. M. en data 10-10-16 (RE 6639), per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, 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/765/16).
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, 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.
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5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, LA PROPOSTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE
VALORACIÓ DE LES PROVES PER A LA PROVISIÓ INTERADMINISTRATIVA D’UN
LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC MITJÀ.
La Junta de Govern Local de 2-5-2017 va aprovar les bases que han de regir la provisió
del lloc de treball de Responsable de Llicències d’Activitats i Protecció Civil, de l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, subgrup A2, categoria tècnic mitjà (ID 135),
pel sistema de mobilitat interadministrativa voluntària, procediment de concurs de mèrits i
capacitats, modalitat accés lliure (EXP.GOV/184/17), el qual es considera prioritari per
afectar el funcionament d’un servei essencial, i declarat a tal efecte pel Ple en sessió de
29-7-2016.
El citat acord va obrir la convocatòria pública amb respecte dels principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat. La publicitat de procediment selectiu es fa efectuar mitjançant
anunci en el BOPT núm. 94, de 17-5-17, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la web
municipal i a la Seu Electrònica (oferta d’ocupació) a partir del mateix dia.
Atès que s’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de selecció
esmentat.
Atès que l’Acta de data 15-6-2017 del Tribunal qualificador de les proves selectives del
citat procés determina, en funció de les puntuacions finals obtingudes, la candidata que
ha superat el procés.
Atès que el vigent article 20.Dos LPGE 2016 (complementat per l’article 3.2 del RDL
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
financera per a la correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina que durant
no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris
interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que
es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris
o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès que a la plantilla de personal de l’Ajuntament per al 2017, aprovada pel Ple en
sessió de 26-11-2016, hi figuren consignades 1 lloc de treball de Responsable de
Llicències d’Activitats i Protecció Civil, de l’escala d’administració especial, subescala
tècnica, subgrup A2, categoria tècnic mitjà (ID 135), amb les dotacions pressupostàries
corresponents.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-309.
Atès que l’aprovació de les bases de selecció i el nomenament de personal funcionari
forma part de les delegacions efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Aprovar la relació d’aspirants proposats pel Tribunal qualificador en l’Acta de
15-6-2017, en el procediment de selecció per a la provisió d’administració especial,
subescala tècnica, subgrup A2, categoria tècnic mitjà (ID 135), pel sistema de mobilitat
interadministrativa voluntària, convocat per la Junta de Govern Local en sessió de 2-52017, que han superat les proves selectives, conforme la puntuació final obtinguda, que
és la següent:
Valoració mèrits
COGNOMS I NOM
E. M. P. S.

Entrevista Antigui. Exper.

4

12

14

Com.
PAU

6

Titul.

1

Forma.

2

TOTAL
PUNTS
39

SEGON. Aprovar el nomenament com a funcionària de carrera de l’Ajuntament de Vilaseca, de la senyora E.M. P. S., per a ocupar el lloc de treball de Responsable de Llicències
d’Activitats i Protecció Civil, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica,
subgrup A2, categoria tècnic mitjà (ID 135), per ser la candidata a qui, segons l’odre de la
crida, li correspon la seva designació.
TERCER. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, al Negociat de Personal de
l’Ajuntament, i es procedeixi a la seva publicació al BOPT d’acord amb l’art. 94 del Decret
214/1990.
QUART. Aquest nomenament tindrà efectes a partir del primer dia hàbil del mes següent a
la publicació en el BOPT, i seguirà vigent mentre no es doni cap de les causes previstes en
l’article 63 del Reial Decret 5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el TREBEP.
CINQUÈ. Notificar la present resolució a la funcionària nomenada, comunicant-li que,
abans de prendre possessió, haurà de presentar els documents acreditatius de les
condicions de capacitat i dels requisits exigits. Així mateix, traslladar còpia del present
acord a l’Ajuntament de Torredembarra, Administració d’origen de la mobilitat
funcionarial.
SISÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en desenvolupament
del present acord.

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

A) RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL EN EL NIF DE L’EMPRESA FINANFACIL
COSTA DORADA SL.
La Ponència d’Activitats Classificades i Innòcues en sessió realitzada el dia 3 de maig de
2007 va concedir llicència d’obertura de l’activitat d’oficina immobiliària al cr Requet de
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Félix, 40 de Vila-seca, a nom de FINANFACIL COSTA DORADA SL, amb NIF
B43715838.
Atès que s’ha detectat que es va incórrer en un error material en la transcripció del NIF de
l’empresa i, conseqüència d’aquest fet cal procedir efectuar a l’oportuna correcció.
Atès que l’error de fet es declara clar i evident, i que no requereix d’altres judicis
valoratius, pel fet que s’infereix de la pròpia documentació reguladora de l’expedient, i
que es configura com una simple operació material de rectificació.
Atesa la possibilitat de les Administracions Públiques de rectificar d’ofici dels errors
materials, aritmètics o de fet existents en els actes administratius, regulada en l’article
109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP) 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. Rectificar l’error material apreciat en el NIF de l’empresa, el número de NIF
correcte és B43899483, per comptes del NIF B43715838 aprovat en la Ponència
d’Activitats Classificades i Innòcues en sessió realitzada el dia 3 de maig de 2007.
SEGON.Establir el mateixos condicionats de la llicència d’activitat concedida en
data 3 de maig de 2007.
TERCER.de fons.

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

B) En data 05/08/2016 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 5517 una
comunicació prèvia d’inici de l’activitat de bar amb venda de pa ubicada al cr de la Riera,
84 de Vila-seca, presentada per la Sra. I. F. G., expedient número 606/2016.
Atès que amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010,
de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats.
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 de l’activitat de bar amb venda de pa de la qual
n’és prestadora la Sra. I. F. G. ubicada al cr de la Riera, 84 de Vila-seca. Expedient
número 606/2016.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per la Sra. I. F. G. per a l’exercici de l’activitat de bar amb venda
de pa.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 1.408,50€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 765589), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.- Aforament màxim permès es 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.
C) En data 15/06/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 4732 una
comunicació d’inici de l’activitat de gimnàs privat ubicada al Parc Tecnològic l'Alba, A-4
Nau 6 de Vila-seca, presentada per CLUB JUDO DOJO TARRACO amb NIF 43853373G,
expedient número 512/2017.
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 gimnàs privat de la
qual n’és prestador CLUB JUDO DOJO TARRACO, ubicada al Parc Tecnològic l'Alba, A4 Nau 6 de Vila-seca. Expedient número 512/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per CLUB JUDO DOJO TARRACO per a l’exercici de l’activitat de
gimnàs privat.
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TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 867,50€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772883), 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.
D) En data 13/04/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 2927 una
comunicació prèvia d’inici de l’activitat d'elaboració de pizzes per emportar ubicada al cr
Onze de Setembre, 34 baixos 1 de Vila-seca, presentada per GGTAURA 2017 SL amb
NIF B55696660, expedient número 302/2017.
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.
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’activitat d'elaboració de pizzes per emportar
de la qual n’és prestador GGTAURA 2017 SL, ubicada al cr Onze de Setembre, 34
baixos 1 de Vila-seca. Expedient número 302/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per GGTAURA 2017 SL per a l’exercici de l’activitat
d'elaboració de pizzes per emportar.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 1.380,00€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.771109), 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.
E) Sol·licitud efectuada en data 27/06/2017 registre 5066 per M. M. D. en la qual fa
constar que per acord de la Junta de Govern Local es va concedir llicència per l’obertura
d’una activitat de locutori al cr Joan Maragall, 7 local 1 de Vila-seca, a nom de M. M.
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Per aquest motiu fa constar que ha obtingut la nacionalitat espanyola amb el conseqüent
canvi de nom de la comunicació de l’activitat i del document identificatiu, de M.M.a M. M.
D. 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 finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per M. M. D., de l’activitat de locutori al cr Joan Maragall, 7 local 1
de Vila-seca.
SEGON.Establir el mateixos condicionats de la llicència d’activitat concedida en
data 06/08/2010.
TERCER.de fons.

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

5.5 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I
NETEJA DELS ESPAIS VERS PÚBLICS DEL NUCLI URBÀ DE LA PLANA, PLANTES
D’INTERIOR I JARDINERES DEL CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA.
Vistos els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del servei de
manteniment, conservació i neteja dels espais verds públics del nucli urbà de La Plana,
plantes d’interior de la Casa Consistorial i jardineres del centre històric de Vila-seca, establint
una durada del contracte de 4 anys prorrogable per 1 any més.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei, a càrrec de la partida 2017.13.17100.22700 (A16529) del pressupost
municipal.
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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:

27

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, i una
pluralitat de criteris de valoració per la contractació del servei de manteniment, conservació i
neteja dels espais verds públics del nucli urbà de La Plana, plantes d’interior de la Casa
Consistorial i jardineres del centre històric de Vila-seca, amb una despesa màxima anual de
33.066,00 € (IVA exclòs), i 6.943,86 € en concepte d’IVA que fan un total de 40.009,86 €
(IVA inclòs), amb una durada de 4 anys prorrogable per 1 any més, a càrrec de la partida
2017.13.17100.22700 (A16529) del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del servei de manteniment, conservació i neteja dels espais verds
públics del nucli urbà de La Plana, plantes d’interior de la Casa Consistorial i jardineres
del centre històric de Vila-seca.
TERCER. La publicació de la licitació es farà en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona (BOPT) i en perfil del contractant, d’acord amb l’article 142 del RD Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, amb una antelació mínima de 15 dies naturals a l’assenyalat
com a últim per a la presentació de proposicions.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, amb una pluralitat de criteris de valoració, segons
s’estableix en els articles 301 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOUS SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI A
DIFERENTS USUARIS/ES.
Vist l’informe emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, favorable a la
concessió de diferents serveis d’ajuda a domicili, servei que es presta a través del
Consell Comarcal del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
1 de Servei socials bàsics, inclosa en aquest Contracte programa.
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Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupost dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’ esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançant de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió de nous serveis d’ajuda a domicili per a l’any 2017, als
següents usuaris:

USUARI/A - SAD DEPENDÈNCIES
M. J. S. S.
TOTAL

USUARI/A - SAD SOCIAL
M. G. S.
TOTAL SAD-Dependències-Social

IMPORT AJUNTAMENT
(34%)
584,99€
584,99 €

IMPORT
AJUNTAMENT
(34%)
397,80€
982,79€

SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca, abonarà la quantitat de 982,79€, degudament
acreditada per la liquidació trimestral que el Consell Comarcal presenti, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 ADC 7048 del vigent pressupost municipal, dintre de la
despesa màxima aprovada, d’acord amb l’Annex 2. Acord econòmic anual, vinculat al
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila.seca, Fitxa núm. 1, de Serveis socials bàsics.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats, a la Intervenció Municipal de Fons, i al
Consell Comarcal del Tarragonès.
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6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ I PAGAMENT D’AJUTS TÈCNICS.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
Vista les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades.
Vist l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca en cadascuna d’elles, d’acord amb les
Bases d’ajuts d’urgència social,
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.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació pressupostària adient per afrontar la despesa, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 5 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris, concepte i amb un import total de 294,00€, que anirà a càrrec
de la partida 2017 14 48000 ADO 517 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 294,00€ d’acord
amb l’annex 5, que anirà a càrrec de la partida 2017 14 48000 CONJ ADO 517 del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de Leonor Moreno Garcia, amb DNI 3100498Y, d’Òptica Centro Visión i M. M. S.,
d’Óptica Vila-seca, respectivament, segons el detall que figura en la pròpia relació
continguda en l’annex 5.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’EBAS i a la Intervenció Municipal de
Fons.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
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Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades en relació al
subministrament d’aigua potable,
Vist l’informe que ha emès l’ABSS Vila-seca en cadascuna d’elles i d’acord amb les
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,.
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.
Vistos els anteriors antecedents, vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons
que acredita l’existència de consignació pressupostària adient per afrontar la despesa, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’annex 4 que consta a l’expedient, amb
la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 1.176,51€, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 ADO 16452 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.176,51€
d’acord amb l’annex 4, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 16452 del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de SOREA S.A.U, amb NIF A08146367, segons el detall que figura en la pròpia
relació continguda en l’Annex 4.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció
Municipal de Fons.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

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

El secretari general,

La presidenta,

Adolf Barceló Barcelo

Manuela Moya Moya

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.07.18 10:41:08 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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