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

DATA:
LLOC:
HORARI:

17 de juliol de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.30 hores

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 10 DE JULIOL DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 10 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 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA
D’ANUL·LACIÓ DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DE DIVERSOS
IMMOBLES DE L’EXERCICI 2017
Vistes diverses sol·licituds presentades, on demanen l’exempció de la taxa per recollida
d’escombraries 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, sempre que es demostri
que no hi viu ningú i estiguin donades de baixa d’electricitat i aigua i no es trobin en
condicions d’obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat”
Atès els informes emesos pel tècnic municipal, en què s’indica que els immobles relacionats
a continuació no reuneixen 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 els següents rebuts corresponent a la taxa per recollida d’escombraries
de l’exercici de 2017, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb els
informes emesos pel tècnic municipal:
NOM
M.B.C
D.B.M
M.B.T
J.M.A.C
M.T.S.R
J.R.V
M.T.B.V
P.C.G
F.C.F
M.M.F.P
M.C.R.H
D.M.V
M.V.S

ADREÇA TRIBUTÀRIA
Carrer Santa Bàrbara 11
Carrer de la Font 54, 1º1ª
Carrer Hospital 20
Carrer Hospital 22
Carrer de l'Hort 11
Carrer Sant Josep 10
Carrer Sant Josep 33-35
Requet de Felix 17
Carrer Comte de Sicart 12
Carrer Comte Sicart 39
Av. Ramon d'Olzina 14
Carrer Major 20
Carrer Sant Joan 1, 1º

NUM FIX
91018072
98859420
91010303
91010305
91010223
91017927
91017945
91017148
98902753
91008375
91017019
91012288
91017814
TOTAL

IMPORT
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
1.417 €

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i als interessats.
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TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA DE
DEVOLUCIO D’INGRESOS INDEGUTS DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES D’IMMOBLE DE L’EXERCICI 2016.
Vista la sol·licitud presentada per M.V.S. ( R. E. Núm. 1232, de 25/2/2016), on demana
l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al carrer
Sant Joan núm.1, planta 1, 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 de data 13/01/2017, en què s’indica que l’immoble a
dalt indicat no reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat.
Atès que l’import de la taxa per la recollida d’escombraries de l’habitatge de referència es
troba pagat a BASE-gestió d’ingressos en data 15/5/2017 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 l’import de 109 € que correspon al rebut de la taxa de recollida
d’escombraries de l’exercici de 2016.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.
Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut
en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament
conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la realització de la
prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
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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-2017000518), per import de 207.667,84 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES MEMÒRIES VALORADES.
A) Vista la memòria valorada corresponent als treballs d’instal·lació de jocs infantils en
diversos indrets de Vila-seca, així com els informes obrants a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada corresponent als treballs d’instal·lació de jocs
infantils en diversos indrets de Vila-seca amb un pressupost total de 188.207,54 € IVA
inclòs.
B) Vista la memòria valorada corresponent als treballs d’adequació del Mercat Municipal
de Vila-seca, així com els informes obrants a l’expedient, i vista la proposta formulada per
la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada corresponent als treballs d’adequació del Mercat
Municipal de Vila-seca, amb un pressupost total de 168.751,21 € IVA inclòs.
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4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL AUTONOM D’IMPLANTACIÓ DE LA CONNEXIÓ
VIÀRIA ENTRE ELS NUCLIS URBANS DE VILA-SECA I LA PLANA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a l’adjudicació del servei de redacció del Pla Especial Autònom d’implantació de la
connexió viària entre els nuclis urbans de Vila-seca i La Plana, amb l’objectiu final de
millorar les comunicacions.
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 B2B Arquitectes
SLP, amb NIF- B-66.471.210 per un import de 17.750,00 € (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
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor de serveis de redacció del Pla
Especial Autònom d’implantació de la connexió viària entre els nuclis urbans de Vila-seca
i La Plana.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa B2B Arquitectes SLP amb NIF- B-66.471.210 el contracte
de serveis de redacció del Pla Especial Autònom d’implantació de la connexió viària entre
els nuclis urbans de Vila-seca i La Plana, per un import de 17.750,00 €, més 3.727,50 €
en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 21.477,50 €, per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC16575 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE LES
OBRES DE POLIT I ABRILLANTAT DE LA PISTA EXTERIOR ANNEXA DEL
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE VILA-SECA.
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Un cop enllestides les obres de rehabilitació del Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca,
es fa necessari el polit i abrillantat de la pista exterior annexa de nova construcció de
paviment de terratzo, atès que aquesta tasca no està inclosa en les obres del pavelló.
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 Granitos Pérez SL
per un import de 6.870,50 € (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
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres de
polit i abrillantat de la pista exterior annexa del Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Granitos Pérez SL amb NIF- B-43.365.576, el contracte
d’obres pel polit i posterior abrillantat de la pista exterior annexa del Pavelló Municipal
d’Esports de Vila-seca, al Campus Educatiu i Esportiu, per un import de 6.870,50 €, més
1.442,81 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 8.313,31 €, per haver
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 ADRC16572 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.
4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIONS D’ERRORS MATERIALS
DETECTATS EN ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A L’ACORD DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 DE JUNY DE 2017 PUNT 4.2
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern Local en sessió
realitzada el dia 12 de juny de 2017, en el punt 4.2 en relació a la sol·licitud de llicència
municipal de primera ocupació de l’edifici situat al c. Amadeu Vives, Montserrat Caballé i
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Alfredo Kraus de La Pineda respecte al nom del titular Comunitat de Propietaris Edificio
Los Olivos SL, essent el nom correcte Edificio Los Olivos 2013 SL.
Vist l’informe jurídic emès al respecte i d’acord amb el que estableix l’article 105.2 de la
Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
“Rectificar l’acord 4.2 de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 12 de juny
de 2017, quedant de la manera següent:
Vista la sol·licitud de l’empresa Edificio Los Olivos 2013 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, la regidoria proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a Edificio Los Olivos 2013 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€

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA HABITATGES PIS INTEGRAL SL DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PEL CONDICIONAMENT DEL LOCAL SITUAT A LA PLAÇA DELS PAÏSOS
CATALANS NÚM. 1 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Habitatges Pis Integral SL de llicència municipal pel
condicionament del local situat a la Plaça dels Països Catalans, núm. 1 de Vila-seca, així
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com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Habitatges Pis Integral SL, la llicència municipal d’obres
565/17 pel condicionament del local situat a la Plaça dels Països Catalans, núm. 1 de
Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de 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.
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
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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.- Abans de l’inici de les obres, caldrà aportar el document d’assumeix de direcció dels
tècnics competents.
12a.- Caldrà aportar la identificació de la fitxa cadastral del local per tal que pugui ser
identificat de manera unívoca.
13a.- El local haurà de garantir l’existència dels tubs de ventilació exigits en l’art. 56 de la
Normativa Urbanística del PGOU, és a dir, una xemeneia de ventilació individual de 40
cm. de diàmetre.
14a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 794165 14 de data 31.07.17 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

1.561,12 €
1.561,12 €
0€

TERCER.- 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.
B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ERCROS SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
INTERCONNEXIÓ DE LES SUBESTACIONS VIL-1 I VIL-2 UBICADES A L’INTERIOR
DEL COMPLEX INDUSTRIAL QUÍMIC DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de l’empresa Ercros SA de llicència municipal per a la interconnexió de
les subestacions VIL-1 i VIL-2 ubicades a l’interior del complex industrial químic de Vilaseca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Ercros SA, la llicència municipal d’obres 247/17 per la
interconnexió de les subestacions VIL-1 i VIL-2 ubicades a l’interior del complex industrial
químic de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.

10

8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats.
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.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 794109 42 de data 29.06.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

1.038,39 €
259,60 €

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

1.297,99 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.
A) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 CORRESPONENT A LES
OBRES D’ESTESA DE FIBRA ÓPTICA A L’ENTORN DEL NUCLI URBÀ DE VILA-SECA
PELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 29 de desembre de 2016, que va adjudicar
les d’estesa de fibra òptica a l’entorn del nucli urbà de Vila-seca, pels serveis de
telecomunicacions de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa IRD Telecomunicaciones SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i corresponent a les obres d’estesa de
fibra òptica a l’entorn del nucli urbà de Vila-seca pel serveis de telecomunicacions de
l’Ajuntament de Vila-seca, realitzades per IRD Telecomunicaciones SL, amb NIF B43.430.438, per un import de 32.248,78 € sense IVA, 6.772,24 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 39.021,02 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15220.63900 OF16952 del pressupost municipal.
B) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 CORRESPONENT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ ANNEX A L’INSTITUT RAMON
BARBAT I MIRACLE DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 10 d’abril de 2017, que va adjudicar els
treballs de construcció d’un mur de contenció annex a l’Institut Ramon Barbat i Miracle de
Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa Carbonell i Figueras SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i corresponent a les obres de construcció
d’un mur de contenció annex a l’Institut Ramon Barbat i Miracle de Vila-seca, realitzades
per Carbonell i Figueras SA amb núm. de NIF A-43.017.037, per un import de 29.614,03
€ sense IVA, 6.218,95 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
35.832,98 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 OF16954 del pressupost municipal.
C) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 CORRESPONENT A LES
OBRES D’ADEQUACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL MAS D’EN GUAL (TRAM B)
DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 7 de novembre de 2016, que va adjudicar les
obres d’adequació i pavimentació del Camí del Mas d’En Gual (tram B) de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa Benito Arno e Hijos SAU en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
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Vist l’escrit presentat per Benito Arnò e Hijos SAU en data 16 de juny de 2017 ( RE 4814)
en que autoritza el pagament corresponent a la certificació núm. 2 a l’entitat Bankia SAU.
Atès el que disposa l’art. 218 del Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, que regula la
transmissió dels drets de cobrament.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i corresponent a les obres d’adequació i
pavimentació del Camí del Mas d’En Gual (tram B) de Vila-seca, realitzades per Benito
Arnó e Hijos SAU amb núm. de NIF A-25.006.834, per un import de 16.553,36 € sense
IVA, 3.476,20 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 20.029,56 €
(IVA inclòs), amb càrrec a la partida 13.45400.61900, OF-16951 del vigent pressupost
municipal.
SEGON.- Aprovar el seu pagament a Bankia SAU amb núm. de CIF A-14.010.342
mitjançant transferència a aquesta entitat financera, amb càrrec a la partida del
pressupost municipal.
D) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 CORRESPONENT ALS
TREBALLS DE PINTURA I PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA ACTUAL DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL D’ESPORTS DE VILA-SECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 13 de juliol de 2016, que va adjudicar les
d’estesa de fibra òptica a l’entorn del nucli urbà de Vila-seca, pels serveis de
telecomunicacions de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa Carbonell i Figueras SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i corresponent als treballs de pintura i
protecció de l’estructura actual del pavelló municipal d’esports de Vila-seca, realitzades
per Carbonell i Figueras SA amb num. de NIF A-43.017.037 per un import de 17.503,52 €
sense IVA, 3.675,74 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
21.179,26 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15220.63900 OF16950 del pressupost municipal.
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E) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE COMPLEMENTARI DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres complementàries per la rehabilitació interior i cobriment de la pista
exterior annexa al pavelló municipal d’esports de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa CARBONELL FIGUERAS, SA en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 de les obres compreses al projecte
complementari del pavelló municipal i cobriment de la pista exterior annexa de Vila-seca,
realitzades per CARBONELL FIGUERAS, SA, per un import de 97.159,17 € sense IVA i
20.403,43 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dóna un total de 117.562,60 €, amb
càrrec a la partida 13.43200.61901, OF-16953 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec de la partida corresponent del pressupost
municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CARBONELL FIGUERAS,
SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
F) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE MILLORES (I
AMPLIACIONS) DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILA-SECA. FASE 01.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses al projecte bàsic i d’execució de millores (i ampliacions)
del Cementiri municipal de Vila-seca. Fase 01.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm.1 corresponent a les obres compreses al
projecte bàsic i d’execució de millores (i ampliacions) del Cementiri municipal de Vilaseca. Fase 01, realitzades per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, amb NIF núm.
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B43103639 per un import de 5.589,53 € sense IVA i 1.173,80 € en concepte d’IVA que un
cop incorporat dóna un total de 6.763,33 €, amb càrrec a la partida 13.16400.61900, OF16955 del vigent pressupost municipal.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida corresponent del pressupost
municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ,
SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
4.7 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS AL TERRITORI DE DICTAR ORDRE
D’EXECUCIÓ EN L’EXPEDIENT 202/17
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del solar situat
a l’Avda. Alcalde Pere Molas, parcel.la PA-3, del PP-VI-2, propietat d’EDIFICIOS TOSOL
SA, on s’observen les següents deficiències:
-

La parcel.la es troba plena de matolls i amb un creixement incontrolat de la
vegetació.

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:
- Neteja del terreny en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a EDIFICIOS TOSOL SL, 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
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Ordenar a EDIFICIOS TOSOL SL, que procedeixi a l’execució de les
actuacions necessàries per a conservar el solar situat a l’Avda. Alcalde Pere Molas,
parcel.la PA-3, del PP-VI-2, de Vila-seca, en les condicions de seguretat legalment
exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Haurà de procedir a la neteja del terreny, en el termini d’un mes.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
TERCER. 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 €.
QUART. 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
2.054,08 €, sense perjudici de la valoració finalment resultant.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL, D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 544/17.
En data 28 de juny de 2017 , per resolució de l’Alcaldia, es va incoar expedient d’ordre
d’execució a la Sra. M.L.I.S., per ordenar la neteja de les parcel.les F-8, F-9 i f-10, del PPVI-6, de Vila-seca.
A l’informe emès per l’Inspector Municipal d’Obres el dia 28 de juny de 2017 es posa de
manifest que les parcel.les objecte d’aquest han sigut netejades.
Atès que correspon a la Junta de Govern Local acordar l’arxiu de l’expedient, en virtut de
l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el 30 de juny de 2015, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 544/17, d’ordre d’execució dictat a la Sra. M.
Lourdes Isern per ordenar la neteja de les parcel.les 2F-8, 2F-9 i 2F-10, del PP-VI-6, per
haver procedit a la seva neteja.
SEGON. Notificar aquest acord a la interessada.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

DESESTIMAR

UNA RECLAMACIÓ

DE

Vist l’escrit presentat pel I.C.G. 16/11/2016 (RE 7467), en nom i representació de la seva
esposa, senyora C.V.R., pel que formula reclamació d’indemnització econòmica pels
danys corporals derivats de la lesió patida per la representada el 13-8-2016 quan, segons
la seva versió dels fets, va caure al terra pel mal estat del paviment del pas de vianants
de l’encreuament del c. Monestir de Poblet i l’Avinguda de Pau Casals (Punta Prima) del
nucli de La Pineda (Vila-seca).
Atès que la reclamació de la Sra. V. 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 el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros, S. A.
Atès que en data 4-5-2017 (RS 1545, de 18-4-17) es va notificar formalment a la part
instant, mitjançant carta certificada amb acusament de recepció, el contingut del Decret
d’Alcaldia de 18-4-17, d’admissió a tràmit de la reclamació de Responsabilitat Patrimonial
Exp. GOV/831/16, sense que dins el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de la
seva recepció, la part reclamant hagi aportat altres documents a l’expedient o proposat
altres mitjans de prova per a la justificació determinant de l’existència de la relació o nexe
causal, directa i exclusiva, entre el dany o lesió soferta i el funcionament del servei públic
imputat.
Atès que l’instructor, mitjançant providència de data 26-6-17 (RS 2710), va notificar a la
part interessada (29-6-2017) el termini d’audiència i que, transcorregut el mateix, havent
comparegut per efectuar l’examen personal i directe de l’expedient complert i havent-ne
obtingut còpia, s’acrediten al·legacions per la seva part (RE 5311 de 6-7-17).
Atès que les al·legacions al tràmit d’audiència han estat informades per l’Instructor en
data 7-7-17.
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.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment en data 7-7-2017, de
criteri desestimatori de l’expedient per manca d’acreditació del nexe causal entre el
funcionament del servei públic i la caiguda patida per la Sra. C.V.R.
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Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
C.V.R. en data 16-11-2016 (RE 7467), 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/831/16).
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, i a la Intervenció Municipal.
5.2 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 28/06/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 5118 una
comunicació prèvia d’inici de l’activitat de taller reparació de vehicles ubicada al Parc
Tecnològic l'Alba, F-145 de Vila-seca, presentada per A.A. amb NIF X3334306L,
expedient número 548/2017.
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 de taller reparació de vehicles de la
qual n’és prestador A.A., ubicada al Parc Tecnològic l'Alba, F-145 de Vila-seca.
Expedient número 548/2017.
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per A.A. per a l’exercici de l’activitat de taller reparació de vehicles
.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 1.490,00€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.794082), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
B) En data 22/06/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 4951 una
comunicació prèvia d’inici de l’activitat de magatzem de material de construcció ubicada al
Parc tecnològic l'Alba, F-106 i F-107 de Vila-seca, presentada per REHABILITACIONS
CAL·LIPOLIS SL amb NIF B55559462, expedient número 542/2017.
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 de magatzem de material de
construcció de la qual n’és prestador REHABILITACIONS CAL·LIPOLIS SL, ubicada al
Parc tecnològic l'Alba, F-106 i F-107 de Vila-seca. Expedient número 542/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per REHABILITACIONS CAL·LIPOLIS SL per a l’exercici de
l’activitat de magatzem de material de construcció.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 1.780,00€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.793682), 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.
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C) En data 28/06/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 5105 una
comunicació prèvia d’inici de l’activitat de centre d'entrenament personalitzat ubicada al cr
Oest, 5 Vila-seca, presentada per F.E.R.E. amb NIF 39734600F, expedient número
549/2017.
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 de centre d'entrenament
personalitzat de la qual n’és prestador F.E.R.E., ubicada al cr Oest, 5 Vila-seca.
Expedient número 549/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per F.E.R.E. per a l’exercici de l’activitat de centre d'entrenament
personalitzat.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 530,00€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772834), 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 27/04/2017 registre 3230 ha tingut entrada al Registre general amb núm. una
comunicació prèvia d’inici de l’activitat de supermercat d'alimentació i articles varis
ubicada a Via Màxima, 17 de Vila-seca, presentada per ALDI MASQUEFA
SUPERMERCADOS SL amb NIF B63667109, expedient número 356/2017.
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.
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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 comunicació de l’activitat de supermercat d'alimentació i
articles varis de la qual n’és prestador ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS SL ,
ubicada a Via Màxima, 17 de Vila-seca. Expedient número 356/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS SL per a l’exercici de
l’activitat de supermercat d'alimentació i articles varis.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 12.555,75€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772337), 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.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PEL FUNCIONAMENT DE L’OFICINA DE
CATALÀ L’ANY 2017.
En aquest moment s’absenta el Sr. Farriol de la sessió.
Vist el conveni vigent entre l’Ajuntament de Vila-seca i el Consorci per a la Normalització
Lingüística.
Vist l’escrit del CPNL on es constar que la previsió d’aportació que li correspon a
l’Ajuntament de Vila-seca per a l’any 2017 és de 15.233,12 euros però què, actualment
existeix un romanent a favor d’aquest municipi de 1.398,90 euros, la qual cosa fa que
l’aportació municipal pel 2017 sigui de 13.834,22 euros.
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
Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER. Aprovar l’aportació de 15.233,12 euros per al funcionament de l’Oficina de Català
a Vila-seca per a l’any 2017.
SEGON. Aprovar la compensació al pressupost del 2017 d’un romanent a favor de
l’Ajuntament de 1.398,90 euros, la qual cosa dóna un resultat pendent d’aportació de
13.834,22 euros.
TERCER. Aprovar el pagament de l’aportació final segons els terminis establerts per a cada
trimestre de la forma següent:

Trimestres

Import a pagar

Data de pagament

Primer trimestre

3.458,56 euros

Abans del 31 de juliol

Segon trimestre

3.458,56 euros

Abans del 31 de juliol

Tercer trimestre

3.458,56 euros

Abans del 30 de setembre

Quart trimestre

3.458,56 euros

Abans del 30 de desembre

Despesa a càrrec de la partida 14 32000 22606 del vigent pressupost municipal ADRC
16449.
QUART. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la
Intervenció Municipal de Fons.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS, CURS 20172018, 2018-2019.
Vist el contracte signat amb la senyora F.F.R., en nom i representació de l’empresa
L’ACLUCA SCCL, en data 13 d’agost de 2013, per a la gestió del servei públic de la llar
d’infants municipal Fartets, adjudicat en la sessió de Junta de Govern Local de 12 d’agost
de 2013, pel termini de quatre cursos escolars amb data de finalització el 31 d’agost de
2017, amb possibilitat de pròrroga per dos cursos més.
Vista la sol·licitud presentada per l’adjudicatària demanant la pròrroga del contracte per
dos nous cursos escolars.
Vist allò que disposa la clàusula 4 del plec de condicions que regeix el contracte, on es
preveu la possibilitat de pròrroga per dos nous cursos i considerant que l’adjudicatària
presta el servei d’acord amb les estipulacions del contracte i a satisfacció dels usuaris del
centre, vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, i vista la proposta formulada per
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la Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar de la pròrroga del contracte signat amb la senyora F.F.R., en
representació de l’empresa L’ACLUCA SCCL, per a la gestió del servei de la llar d’infants
municipal Fartets, per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, per un import de
73.800 € per cada curs escolar. Per a dos cursos escolars són 147.600 € per tota la
pròrroga de dos cursos.
SEGON.- La data d’inici de la pròrroga és el dia 1r de setembre de 2017 i la de finalització
el dia 31 d’agost de l’any 2019.
TERCER.- La pròrroga es regirà per les mateixes condicions estipulades en el plec de
clàusules i per les millores ofertades per l’adjudicatària.
QUART. Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la Intervenció Municipal.
6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’OBERTURA D’UNA AULA DE NADONS A LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS PEL CURS ESCOLAR 2016-2017.
En aquest moment s’incorpora el Sr. Farriol a la sessió.
La llar d’infants municipal Fartets, situada a la Pineda, disposa d’una capacitat de 41
alumnes, distribuïts de la forma següent: 8 alumnes per a l’aula de 4 mesos a 1 any; 13
alumnes per a l’aula d’1 a 2 anys, i 20 alumnes per a l’aula de 2 a 3 anys.
D’acord amb el contracte administratiu per a la gestió del servei de la Llar d’Infants
Municipal Fartets, de 31 d’agost de 2013, la gestió de la llar d’infants s’efectua per
l’empresa L’ACLUCA, SCCL amb un import d’adjudicació del contracte de 73.800 € per
curs escolar complet (6.150 € mensuals). Aquest import anual es refereix al funcionament
de la llar en la seva totalitat (3 aules).
També manifesta el contracte que en el cas que no es pugui obrir alguna de les aules per
manca de matrícula suficient, l’import del servei es reduirà proporcionalment segons la
capacitat d’alumnes de l’aula tancada.
Per manca de matrícula, d’acord amb les dades facilitades per la direcció de la llar, per
acord de Junta de Govern Local de 23 de març de 2016, es va aprovar el tancament de
l’aula de nadons de la Llar d’Infants Municipal Fartets referent al curs escolar 2015-2016.
En aquest sentit ho estableix l’article 6 del plec de clàusules que regeix la concessió. En
cas de falta d’inscripcions suficients, l’ajuntament podrà adoptar l’acord de tancament
d’alguna de les aules amb la reducció proporcional de l’import del servei en funció del
nombre d’alumnes de l’aula que es tanca. Així mateix, a l’Ajuntament li correspon les
potestats de direcció, inspecció i control de la prestació del servei per preservar-ne el seu
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bon funcionament, podent modificar lliurement les seves característiques si raons
d’interès públic així ho aconsellin.
Aquest tancament tenia caràcter temporal amb la reducció proporcional de l’import de la
concessió, i es podia tornar a obrir l’aula de nadons si existia el nombre suficient de
peticions.
Actualment, a maig de 2017, hi ha sis infants de 4 mesos a 1 any que fan necessari obrir
l’aula de 4 mesos a 1 any a la Llar d’Infants.
Amb el tancament de l’aula de nadons, l’import d’adjudicació del servei era de 59.400 €
per curs complet per la prestació del servei de llar d’infants, sense perjudici de la revisió
dels preus que correspongui en aplicació de la clàusula 8 del plec. Aquest import
correspon al funcionament de dues aules (d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys).
L’import d’adjudicació per les tres aules és de 73.800 € per curs escolar complet (6.150 €
mensuals)
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
Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER- Autoritzar l’obertura de la segona aula de nadons de 4 mesos a 1 any a la llar
d’infants municipal Fartets per acreditació de noves inscripcions.
SEGON- Validar l’obertura de la segona aula de nadons de 4 mesos a 1 any a la llar
d’infants municipal Fartets amb efectes des de l’1 de juny de 2017.
TERCER- Aprovar l’actualització del preu del servei pel funcionament de la llar d’infants
en funció de la seva totalitat (3 aules) a raó de 6.150 € mensuals.
L’import del servei amb 2 aules obertes era de 59.400,00 € per curs escolar. Aquest
import es distribuïa i es facturava en dotze mensualitats a raó de 4.950 €.
Import mensual 3 aules

6.150 €

Import anterior 2 aules

4.950 €

Increment mensual

1.200 €

Increment mensual x 3 mesos (d’1 de juny a 31 d’agost de 2017) 3.600 €
Per un període de juny a agost de 2017, l’import total pel període de 3 mesos és de
18.450 €.
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La despesa s’imputarà a càrrec de la partida 14 32300 22799 AD16877 del vigent
pressupost municipal.
TERCER- Notificar aquest acord a la Llar d’Infants Municipal Fartets i a la Intervenció
Municipal.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.
No n’hi ha.
8è.- TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barcelo

Josep Poblet i Tous
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