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

DATA:
LLOC:
HORARI:

24 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:
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
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària general accidental
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons
Excusa la seva absència el senyor Adolf Barceló Barceló, secretari general.
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 17 DE JULIOL DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 17 de juliol de 2017, que
és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.
No n’hi ha.
3r. ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.
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A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER
ANUL·LAR I DATAR A BASE-GESTIO D’INGRESSOS DOS REBUTS DE LA TAXA DEL
MERCAT D’ENCANTS DE LA PINEDA DE L’EXERCICI 2017
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A.L., (Registre d’entrada núm. 5601, de 18-07-2017)
en el qual demana el canvi de titular de la parada núm. 147 de 8 metres del mercat
d’encants de la Pineda, a nom del Sr. M.C.
Atès que en data 18-07-2017 s’ha emès una Autoliquidació núm. 794208, per import de
801,60€ a nom del nou titular de la parada i donat que s’ha comprovat per la hisenda que
a BASE-Gestió d’ingressos es troben pendents de pagament els dos rebuts emesos a
nom de l’anterior titular.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 20 annex 2, de la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic. Mercat d’encants a la via pública i
d’acord amb l’informe emès per la unitat de gestió tributària, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE- Gestió d’ingressos els següents rebuts relacionats
a continuació:
SUBJECTE PASSIU

CONCEPTE

IMPORT

A.L.

1a i 2a fracció exercici 2017

801,60€

SEGON.- Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS ANUNCIS DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA PISCINA
MUNICIPAL
Atès que la Junta de Govern Local de 24 d’abril de 2017 va adjudicar a EKIP PISCINES
VILA-SECA, UNIO TEMPORAL D’EMPRESES, LLEI 18/1982, la gestió de l’explotació en
règim de concessió administrativa de les piscines municipals de Vila-seca i la Plana.
D’acord amb l’article 24 del Plec de clàusules econòmico-administratives, despeses del
contracte: “El contractista resta obligat al pagament de l’import dels anuncis i de les altres
despeses que s’ocasionin amb motiu dels tràmits preparatoris i de la formalització del
contracte, amb un import màxim de 1.200 euros”.
Atès que l’Ajuntament ha fet efectives dues liquidacions 2016-9784 i 2017-4137, la primera
relativa a l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic de titularitat municipal de la
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piscina municipal de Vila-seca i la Plana, per import de 75€ (Edicte 2016-9784, de
13/12/2016) i la segona relativa a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de les
piscines municipals de Vila-seca i la Plana, per import de 72€ (Edicte 2017-4137, de
25/05/2017) 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.- Aprovar la liquidació núm. 794108, per import de 147€, corresponent a la suma
de les dues publicacions fetes efectives al Butlletí Oficial de la Província, de la Diputació de
Tarragona, a nom de EKIP PISCINES VILA-SECA, UNIO TEMPORAL D’EMPRESES, LLEI
18/1982, tal i com s’estableix en el plec de clàusules econòmico-administratives.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a EKIP PISCINES VILASECA, UNIO TEMPORAL D’EMPRESES, LLEI 18/1982, junt amb la liquidació
corresponent.
C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA PER
ANUL·LAR I DATAR A BASE-GESTIO D’INGRESSOS DIVERSOS REBUTS DE LA
TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DE LOCALS COMERCIALS DELS
EXERCICIS 2017
Vistes les diferents sol·licituds presentades per diversos contribuents al departament
d’Activitats, en la que comuniquen el canvi de nom o la baixa censal de diverses activitats
comercials dins el terme municipal
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, els nous titulars d’aquestes
activitats han fet el pagament mitjançant Autoliquidacions, de la taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials, dels exercicis i períodes relacionats més avall.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i
vistos els informes emesos per la unitat de gestió tributària, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, amb
l’abstenció del regidor Josep M. Pujals, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE- Gestió d’ingressos els següents rebuts relacionats
a continuació:
SUBJECTE PASSIU

CONCEPTE

IMPORT

LA TORRE DI PISA, SCP

Segona fracció exercici 2017

1.386,00 €

J.M.P.V.

2a fracció exercici 2017

92,50 €

SUPSA SUPERMERCATS PUJOL, SL

1a i 2a fracció exercici 2017

1.835,00 €

REHABILITACIONS CAL.LIPOLIS, SL

2a fracció exercici 2017

350,00 €

A.L.

1a i 2a fracció exercici 2017

277,50 €

TOTAL

3.941,00 €
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SEGON.- Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos a la intervenció municipal
de fons.
D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA DE
DEVOLUCIO DE L’IMPORT DE LA LLICENCIA D’OBRES PER DESISTIMENT DE
L’INTERESSAT.
Vista la sol·licitud presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AVINGUDA
VERGE DE MONTSERRAT NÚM. 31 ( R. E. Núm. 7355, de 11-11-2016), on demana la
devolució de l’import de la llicència d’obres i de la fiança per les obres d’arranjament del pati
de llums situat a l’avinguda Verge de Montserrat núm.31, degut que les obres no s’han
realitzat.
Atès que l’informe de l’arquitecte municipal de 7 de juny de 2017, on s’informa que les obres
a dalt indicades no s’han realitzat, i que la llicència no es va arribar a concedir.
La hisenda municipal ha comprovat que en data 26 de octubre de 2016 la Comunitat de
Propietaris de l’avinguda Verge de Montserrat núm. 31, va pagar 78,60 € en concepte de
impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i 600 € de fiança d’obres.
D’acord amb l’article 5 de la ordenança fiscal núm.3 de l’ impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, que estableix que: “ b) Quan l'interessat desisteixi d'aquestes, la
devolució pujarà als percentatges següents : El 90 per cent si desisteix abans de la
concessió de la llicència.”.
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 670,74 € (70,74 € en concepte de ICIO, i 600 € de la fiança)
a la Comunitat de Propietaris de l’avinguda Verge de Montserrat núm. 31.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
E) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONOMICA DE
DEVOLUCIO DE L’IMPORT DE LA LLICENCIA D’OBRES PER DESISTIMENT DE
L’INTERESSAT.
Vista la sol·licitud presentada per el Sr. A.M.S.F. ( R. E. Núm. 2658, de 4-4-2017), on
demana la devolució de l’import de la llicència d’obres i de la fiança per les obres
d’instal·lació d’un elevador per ús de persones a l’immoble situat al carrer de Sant Bernat
Calvo núm.3, degut que les obres no s’han realitzat.
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Atès que l’informe de l’arquitecte municipal de 20 d’abril de 2017, on s’informa que les obres
a dalt indicades no s’han realitzat, i que la llicència no es va arribar a concedir.
La hisenda municipal ha comprovat que en data 7 de maig de 2016 el Sr. S. va pagar
355,84 € en concepte de impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 177,92 € en
concepte de taxa per llicències d’obres i 600 € de fiança d’obres.
D’acord amb l’article 5 de la ordenança fiscal núm.3 de l’ impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, que estableix que: “ b) Quan l'interessat desisteixi d'aquestes, la
devolució pujarà als percentatges següents : El 90 per cent si desisteix abans de la
concessió de la llicència.”
D’acord amb l’article 6 de la ordenança fiscal núm. 11 sobre Taxa per llicències
urbanístiques, que estableix: “b) Quan l'interessat desisteixi d'aquestes, la devolució pujarà
als percentatges següents :
- El 50 per cent si desisteix abans de l’informe dels STM.”
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 1.009,22 € (320,26 € en concepte de ICIO, 88,96 € de la
taxa per llicències urbanístiques, i 600 € de la fiança) al Sr. A.F.S.F.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.
F) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA DE
VALIDACIÓ DE LES AUTOLIQUIDACIONS PER LA COMPENSACIÓ DE TELEFONICA
DE LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2016 I DECLARACIÓ 1R. TRIMESTRE DE 2017
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic d’empreses subministradores de serveis públics i
amb l’article 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Companyia Telefónica
Nacional de España.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 19-06-2017 Telefónica de
España S.A. va ingressar l’import de 18.918,42€, corresponents a la liquidació de l’exercici
2016 (4.148,62€) i a l’entrega a compte del primer trimestre de 2017 (14.769,80€) i d’acord
amb les dades declarades per la Secretaría General de Financiación Autonómica i Local.
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.- Validar les autoliquidacions que s’indiquen a continuació, pels imports indicats,
corresponents a la compensació de TELEFONICA DE ESPAÑA SA:
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CONCEPTE
LIQUIDACIÓ 2016
PRIMER TRIMESTRE 2017

LIQUIDACIO
793687
793688

IMPORT
4.148,62€
14.769,80€

SEGON.- Acceptar l’ingrés a compte efectuat per TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ PEL CÀNON ANUAL PER LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA PISCINA
MUNICIPAL.
Atès que la Comissió de Govern de data 25-09-2000 va aprovar l’adjudicació de la gestió del
servei públic de la piscina municipal, mitjançant arrendament administratiu a favor de
l’empresa IGE SL, prorrogat posteriorment en l’acord de Junta de Govern Local de 20-042009.
Atès que el contracte signat el 21 de novembre de 2000 va finalitzar el passat dia 20-112016 i que, d’acord amb el punt quart de l’acord de Junta de Govern Local de 21-11-2016
s’aprova la pròrroga del contracte fins que no es resolgués una nova adjudicació, la qual es
va produir per acord de Junta de Govern Local de 24-04-2017, amb efectivitat a partir del dia
1-05-2017.
D’acord amb el punt 6.1 del plec de condicions esmentat el contractista satisfarà un cànon
anual inicial de 12.020,24 €, que s’incrementarà en el percentatge que cada any s’estableixi
en la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la utilització de les
piscines municipals.
Atès que el cànon ingressat al 2016 ascendeix a 22.062,10€ i que no s’ha produït cap
increment en les tarifes i que l’empresa ha estat gestionant el servei des del 21-11-2016 fins
al passat dia 30-04-2017 (161 dies), que ha generat un cànon fix proporcional pel període
esmentat de 9.731,50€.
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 liquidació núm. 794118, corresponent a la part proporcional del cànon
anual fix de l’exercici de 2017, per import de 9.731,50€ a nom de IGE SL.
SEGON.- Comunicar a l’empresa IGE SL que, d’acord amb el punt 6.2 del plec de clàusules
els beneficis acumulats de l’explotació es distribuiran al 50% entre l’Ajuntament i el gestor
del servei, per tant, hauran de presentar, el compte d’explotació auditat corresponent al
període des de l’1 de gener de 2017 a 30 d’abril de 2017.
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TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a IGE SL, junt amb la
liquidació corresponent.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SUSPENSIÓ DE FORMA CAUTELAR DE LA
PRÀCTICA DE LIQUIDACIONS I AUTOLIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Atès la Sentència del Tribunal Constitucional del passat dia 11 de maig de 2017, en el qual
considera que l’impost vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica recollit a
l’article 31 de la Constitució.
Atès la Sentència del Jutjat Contenciós-administratiu núm. 1 de Santander que estableix que
els Ajuntaments no poden liquidar el tribut perquè hi ha una manca de cobertura legal.
Vist l’informe 002-17 emès per la Tresoreria Intervenció en el qual es posa de manifest
aquesta situació d’inseguretat jurídica, i donat els recursos i reclamacions sol·licitant la
devolució de les liquidacions cobrades indegudament 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.- Suspendre de forma cautelar la pràctica de liquidacions de l’IIVTNU, així com
l’acceptació d’autoliquidacions presentades pels subjectes passius.
SEGON.- Romandre a l’espera d’una imminent modificació legislativa que aclareixi la
procedència o no d’aquest impost així com la seva forma de càlcul i en tot cas, si s’ha de
procedir a la devolució d’ingressos indeguts dels subjectes passius que ho han reclamat.
TERCER.- Verificar els recursos procedents de l’impost que es trobin afectats i siguin
susceptibles de ser retornats amb els interessos legals corresponents, a efectes de realitzar
la corresponent provisió comptable.
QUART.- Notificar el punt 1 i 2 d’aquest acord als interessats que han demanat la devolució
d’ingressos indeguts fins que el Govern Central es pronunciï al respecte i comunicar-los que
no obstant això, tenen oberta la via jurisdiccional corresponent.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES RELACIONS DE FACTURES.
A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
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Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe de la Intervenció municipal, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-2017000551), per import de 112.915,02 €, així com el seu pagament.
SEGON.- Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la relació ADO201700000552 i ordenar la seva reposició, per import de 201,61 euros.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
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.
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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-2017000558), per import de 419.364,46 € , així com el seu pagament.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.
4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
SOL·LICITUD DE L’EMPRESA INTERROUTE IBERIA SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER CONNECTAR LA XARXA TRONCAL AL VORAL DE L’AUTOPISTA A7.
Vista la sol·licitud de l’empresa Interroute Iberia SA de llicència municipal per connectar la
xarxa troncal al voral de l’autopista A7, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer
municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Concedir a l’empresa Interroute Iberia SA, la llicència municipal d’obres 466/17
per connectar la xarxa troncal al voral de l’autopista A7, d’acord amb el projecte presentat
i sota el següent condicionament:
1a.- Com a condició preceptiva, l’arqueta a instal·lar serà d’ús compartit amb les diferents
operadores interessades. Així doncs, prèvia l’inici de les obres, s’haurà de presentar tota la
documentació signada per les diferents parts on es justifica dit requeriment.
2a.- 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.
3a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
4a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
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5a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
6a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
7a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
8a.- 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.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE SUBSCRIT PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS EDIFICIS,
INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
El dia 1-1-2016 es va formalitzar amb “UTE PHOENIX – OPCIÓN A SERVICIOS
GENERALES” abreujadament “UTE PHOENIX-OPCIÓ A” (CIF U66666215), el contracte
administratiu regulador de la prestació dels serveis de vigilància i consergeria dels
edificis, instal·lacions i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vila-seca, adjudicat
per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 23-12-2015, amb una vigència inicial
de fins el 31-12-2017, i una previsió de dues pròrrogues anuals (exp. GOV/598/15).
Amb motiu de la baixa per reconeixement d’una prestació d’incapacitat permanent de
grau total, per part de l’INSS de Tarragona, a favor del Sr. A.L.G., aquest empleat
municipal que desenvolupa el lloc de treball de consergeria al Centre Cívic El Colomí,
aquest ha de donar per finalitzada la seva relació laboral amb l’Ajuntament de Vila-seca,
per haver optar per l’opció d’incapacitat permanent total, incompatible amb la situació de
seguir en actiu.
Atès que des de l’Àrea de Serveis Públics s’ha fet palesa la impossibilitat d’assumir o
reestructurar l’esmentada tasca vacant per part de la resta del personal de la plantilla de
la brigada municipal de l’Ajuntament.
Tot això, sense contravenir allò que disposa la vigent Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici del 2016, en relació amb el RDL
20/2011, respecte a que no es procedirà a la contractació de personal estatutari temporal
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o de funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès que la Clàusula Primera del plec regulador de la licitació estableix que durant la
vigència del contracte, l’Ajuntament podrà modificar el règim de la prestació per raons
inherents al funcionament dels equipaments, respectant les condicions essencials de la
licitació i adjudicació, i limitant-se a introduir les variacions estrictament indispensables
per respondre a la causa objectiva que la faci necessària. En el mateix sentit l’art. 174
RDL 3/2011, respecte l’ampliació dels contractes quan es tracta de serveis
complementaris.
Atès que s’ha comunicat a l’empresa adjudicatària la necessitat de cobrir les necessitats
requerides pels serveis municipals.
Vista la proposta econòmica presentada per l’empresa contractista en data 25 de maig de
2017, ajustada als termes econòmics del contracte principal, la qual ofereix la substitució
pel preu de 11.629,00 euros, l’Iva inclòs, des de l’1 de juny fins al 31 de desembre de
2017.
Import ampliació del servei juny a desembre 2017 : 11.629,00 euros l’Iva Inclòs.
Import ampliació del serveis gener-desembre 2018: 21.908,27 euros l’Iva inclòs. En cas
de pròrroga.
Vist que el cost de l’ampliació del contracte amb el Servei Centre Cívic El Colomí, per a
l’any 2017 és de 11.629,00 €, l’Iva inclòs, les quals modificacions representaran en
conjunt una modificació en el percentatge del 10,055 % sobre el pressupost d’execució
del contracte [(340.751,81 €) (Iva inclòs)], i que aquest increment es troba dins dels
límits establerts per la clàusula 25 del Plec regulador de l’adjudicació.
Vist l’Informe de Fiscalització 12-2017-321*.
Atès que l’article 67 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú determina la possibilitat que la falta
d’autorització pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan
competent.
Atès que l’article 67 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú determina la possibilitat que la falta
d’autorització pugui ser validada mitjançant l’atorgament de la mateixa mitjançant l’òrgan
competent.
Vistos els anteriors antecedents, els informes preceptius, 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. Validar l’ampliació del contracte administratiu signat amb l’UTE PHOENIXOPCIÓ A” (CIF U66666215), per a la prestació dels serveis de vigilància i consergeria
dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals, formalitzat el dia 1-1-2016, en el
sentit d’ampliar l’objecte del contracte a partir del dia 1-6-2017 fins a la finalització de la
vigència inicial del contracte la prestació del servei de consergeria de l’equipament
municipal Centre Cívic el Colomí (Exp. Gov/437/2017).
SEGON. El règim de prestació precisat serà:
Servei Consergeria. Causa: Cobrir la situació d’incapacitat laboral permanent del
conserge del Centre Cívic El Colomí.
Personal adscrit: 1 Auxiliar de Serveis.
Durada servei: Del dia 1 de juny a 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos.
El règim de prestació serà:
FIGURA
AUX.
AUX.

DIES
Dimarts, Dimecres i dijous
Dilluns i Divendres
TOTAL HORES

HORARIS
De 10:30 a 13:00 h.
De 15:15 a 21:15 h.
De 16:00 a 21:15 h.
36

Preu per hora: 10,99 euros
Nombre total d’hores setmanals: 36
Import del servei juny a desembre 2017 : 11.629,00 euros l’Iva Inclòs.
En cas de pròrroga l’Import de l’ampliació del serveis gener-desembre 2018: 21.908,27
euros l’Iva inclòs.
TERCER. Aprovar l’increment de la despesa total que representa l’ampliació aprovada
per a l’any 2017 de 9.610,74 € de pressupost net, i de 2.018,26 € en concepte d’Iva
(21%), que representa un total de 11.629,00 €, l’IVA inclòs, amb càrrec a la partida i crèdit
consignat i retingut de la partida 2017.15.13000.22701 (ADC-16576) del vigent
pressupost municipal, i adjudicar l’esmentada prestació, a l’empresa a l’UTE PHOENIXOPCIÓ A” (CIF U66666215).
QUART. Requerir a l’UTE PHOENIX-OPCIÓ A” per tal que complementi la garantia
definitiva dipositada per respondre de les obligacions contractuals, en l’import de 480,54
euros, equivalent al percentatge del 5% del valor de l’ampliació de l’objecte de
l’adjudicació.
CINQUÈ. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària als efectes oportuns, i a la Intervenció de
Fons municipal.
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5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COIXINS BERLINESOS ALS CARRERS DE
LA PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de
subministrament i instal·lació de coixins berlinesos als carrers de La Pineda, ja que
davant de les queixes veïnals produïdes per l’excés de velocitat es considera necessària
la contractació d’aquest serveis.
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 Serveis Vials del
Valles SL per un import de 9.240,62 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del servei de
subministrament i instal·lació de coixins berlinesos de velocitat per la via pública als
carrers de la Pineda.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Serveis i Vials del Vallés SL contracte de
subministrament i instal·lació de coixins berlinesos limitadors de velocitat per la via
pública als carrers de La Pineda per un import de 7.636,88 €, més 1.603,74 € en
concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 9.240,62 €, per haver presentat
l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.63102 AD 17115
del pressupost de l’any 2017, essent una conseqüència dels resultats de la votació dels
pressupostos participatius.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE JUNY
ACTUAL, DE DESESTIMACIÓ D’UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL.
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Vist el recurs de reposició interposat, en forma i termini, el 6-7-17 (RE 5572) pel lletrat Sr.
J.F.C., en nom i representació del Sr. N.C.B., contra l’acord de la Junta de Govern Local
de 5/6/2017, pel qual es va declarar desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial instada en el procediment GOV/241/2017, per manca de legitimació activa de
la part reclamant.
Atès l’informe jurídic emès al respecte per l’Instructor, el qual succintament conclou que
les al·legacions han de ser desestimades una per una i totes en conjunt per quant no
alteren, ni afecten ni desvirtuen per si mateixes el contingut de la resolució impugnada, la
qual esdevé perfectament vàlida, legítima i vàlidament jurídica, succintament per les
següents motivacions: 1/ L’art.106 de la CE i l’ar.31 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre
(LRJSP) exigeixen com a requisit de tota reclamació que qui l’exercita sigui el titular del
bé o dret lesionat. 2/ El reclamant no es pot beneficiar en cap situació d’una actuació
contrària a la llei i que té com a origen una causa il·lícita, com és la conducció sense el
preceptiu permís de circulació del vehicle
Atès el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la LPACAP, i l'article 25 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Atès que l'òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és el mateix que ha dictat
l'acte impugnat.
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 el recurs de reposició interposat el 6-7-17 (RE 5572) pel lletrat Sr.
J.F.C., en nom i representació del Sr. N.C.B., contra l’acord de la Junta de Govern Local
de 5/6/2017, pel qual es va declarar desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial instada en el procediment GOV/241/2017, d’acord amb les argumentacions
jurídiques de la part expositiva del present acord i que es donen per reproduïts i, en
conseqüència, confirmar i ratificar l’acord impugnat.
SEGON. Donar trasllat d'aquesta resolució a la part interessada, adjuntant l’informe
jurídic motivador, indicant-li que contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen els
articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, (LRJCA), davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la recepció de la notificació corresponent.
TERCER. Notificar-ho a la companyia asseguradora de la pòlissa de responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament per mitjà de la corredoria d’assegurances.
5.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE PRÒRROGUES A DOS
ENCARREGATS DELS PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2017.

14

Atès que el dia 1 de febrer de 2017, es va posar en marxa el primer grup del Pla
d’Ocupació Municipal 2017 dedicat al manteniment i conservació dels espais públics i les
zones verdes del municipi.
Vist que el desenvolupament del Pla d’Ocupació Municipal 2017 ha comportat la
contractació temporal de 50 persones en dos grups de 25 cadascun, la durada del
contracte serà de 6 mesos amb una jornada laboral del 70% i, així mateix, es
contractaran un màxim de 2 encarregats durant 6 mesos ( febrer-juliol ) i 5 mesos per al
segon període ( agost-desembre ) amb una jornada laboral del 80%.
Atès que per a dur a terme les tasques d’encarregat es va convocar una Borsa de Treball
i vista l’acta de la comissió de valoració dels candidats portada a terme el dia 18 de gener
de 2017, van ser contractats el primer i segon candidats, Srs, M.A.S.M. i J.C.H.A., per un
termini de sis mesos al 80% de jornada de treballs
Vist que el desenvolupament del 2n. Torn del Pla d’Ocupació Municipal 2017 comportarà
la contractació de 25 persones i que la durada del contracte serà de cinc mesos, i vist
l’informe emès per la Àrea de Formació i Ocupació Municipal, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER:- Aprovar la pròrroga del contracte dels Srs: M.A.S.M. i el Sr. J.C.H.A., com a
encarregats dels Pla d’Ocupació Municipal 2017, perquè duguin a terme les tasques de
coordinació dels diferents grups i actuacions.
SEGON.- El període de contractació serà de 1 d’agost a 31 de desembre de 2017 amb un
contracte de treball de 32 hores setmanals (80%) i horari de dilluns a dijous de 8 a 14:30h
i els dilluns i divendres de 8 a 14h.
TERCER.- Les despeses d’aquestes contractacions per un import de 17.935,50 euros
s’imputarà a les partides 1424110 14300 ( 13.607,90 euros) i a la partida 15 92000
16000 ( un import de 4.327,60 euros S. Social ) del vigent pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a la intervenció municipal, l’EBAS i al SOCE, als efectes
oportuns.

5.5 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.
A) En data 11/07/2017 ha tingut entrada al Registre general núm 5416 una comunicació
prèvia d’inici per canvi de nom d’activitat de bar ubicada a la C/ Montserrat Caballé, 1-3
local 2 de la Pineda, presentada per la Sra. W.G.M. amb NIF X9856736F, Expedient
número 590/2017.
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Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar de la qual n’és prestador la Sra. W.G.M., ubicada a la C/ Montserrat Caballé, 1-3 local
2 de la Pineda. Expedient número 590/2017. Anterior titular J.E.S.F.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per la Sra. W.G.M. per a l’exercici de l’activitat
de bar.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 1.514,00 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 794058), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 30 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.

B) En data 28/03/2017 ha tingut entrada al Registre general núm 2437 una comunicació
prèvia d’inici per canvi de nom d’activitat bar restaurant ubicada av. Vila del comú, s/n de
Vila-seca, presentada per BURGER KING SPAIN, SLU amb NIF B03093093, Expedient
número 245/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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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. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat bar
restaurant de la qual n’és prestador BURGER KING SPAIN, SLU, ubicada av. Vila del
comú, s/n de Vila-seca. Expedient número 245/2017. Anterior titular CAMPSA
ESTACIONES DE SERVICIO, SA
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per BURGER KING SPAIN, SLU per a l’exercici
de l’activitat bar restaurant.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 767256), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 20 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 24/04/2017 ha tingut entrada al registre general núm 3103 una comunicació
prèvia d’inici per canvi de nom d’activitat de bar ubicada a la plaça Miquel Martí i Pol, 2,
local 2, presentada per la Sra. M.E.R.C. amb NIF Y5211255K, Expedient número
324/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar de la qual n’és prestador la Sra. M.E.R.C., ubicada a la plaça Miquel Martí i Pol, 2,
local 2. Expedient número 324/2017. Anterior titular A.R.P..
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per la Sra. M.E.R.C. per a l’exercici de l’activitat
de bar.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 1.075 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 772185), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 20 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.

D) En data 10/05/2017 ha tingut entrada al registre general núm 3579 una comunicació
prèvia d’inici per canvi de nom d’activitat de bar ubicada a la al c. Salauris, 13 de Vilaseca, presentada per la Sra. G.X. amb NIF X2950064S, Expedient número 361/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar de la qual n’és prestador la Sra. G.X., ubicada a la al c. Salauris, 13 de Vila-seca.
Expedient número 361/2017. Anterior titular C.C.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per la Sra. G.X. per a l’exercici de l’activitat de
bar.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 767324), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 40 persones.
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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.

E) En data 28/06/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 5102 una comunicació
prèvia per canvi de nom d’inici d’activitat venda de comestibles ubicada c. de Victòria dels
Àngels, 19, baixos de la Pineda, presentada per B.H. amb NIF X4167650G, Expedient
número 550/2017.
Atès que amb la comunicació prèvia per canvi de nom es va adjuntar la documentació
requerida per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa a
la documentació presentada.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’activitat venda de
comestibles de la qual n’és prestador B.H., ubicada c. de Victòria dels Àngels, 19, baixos
de la Pineda. Expedient número 550/2017. Anterior titular V.R.F.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per B.H. per a l’exercici de l’activitat venda de
comestibles.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 581,00 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 772097), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la comunicació per canvi de nom queda sotmesa al compliment
de les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus
d’activitats.

5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES QUE REGULEN LA CONSTITUCIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL PER A NOMENAMENTS AMB CARÀCTER INTERÍ DINS
DEL CONTRACTE PROGRAMA D’ACTUACIÓ I ADAPTACIÓ DEL CONTROL INTERN
DE L’AREA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
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Atès l’informe de l’Interventor General de Fons s’ha emès informe de data 14 de juliol de
2017, justificatiu de la necessitat de constituir una borsa de treball per dur a terme el
contracte programa d’actuació i adaptació del control intern de l’àrea d’Hisenda i Promoció
Econòmica.
Atès que s’han elaborat les bases que han de regular la convocatòria per la constitució
d’una borsa de treball per a efectuar nomenaments amb caràcter interí dins el contracte
programa de control intern de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Vila-seca, per a la provisió mitjançant el sistema de concurs, modalitat accés lliure, de
conformitat amb els articles 9 i 61 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el
TREBEP, i els articles 63.c) i 110.1.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el RPEL, en el que es valoraran els mèrits acreditats, els coneixements i
condicions personals i professionals que requereix la naturalesa del lloc a ocupar, amb
garantia dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Atès que de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local, correspon a l’Alcalde l’aprovació de les bases per a la selecció de personal,
el qual va delegar en la Junta de Govern Local mitjançant Decret de 30 de juny de 2015.
Vistos els informes preceptius i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Declarar la urgència en la tramitació de l’expedient.
SEGON. Aprovar les bases que han de regular la constitució d’una borsa de treball per
efectuar nomenaments amb caràcter interí dins el programa d’actuació i adaptació del
control intern de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vila-seca,
annexes al present acord pel sistema de concurs (EXP.GOV/596/17).
TERCER. Aprovar la convocatòria pública per la presentació d’instàncies
QUART. Publicar aquesta convocatòria i bases íntegres mitjançant edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, i a la seu electrònica
CINQUÈ. Que es comuniqui a la Intervenció de Fons Municipal i el Negociat de Recursos
Humans de l’Ajuntament.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.
6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ D’UN ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE DATA 29 DE MAIG ACTUAL.
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Atès que per acord de JGL de data 29 de maig de 2017 es va aprovar la concessió d’una
subvenció a la Fundació Abadia de Montserrat 2025 per l’ any 2017.
Atès que s’ ha detectat un error material en la transcripció del número de la partida
pressupostària de l’ operació comptable del vigent pressupost, que es troba informada
correctament a l expedient tramitat a l’efecte.
D’acord amb el que estableix l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar de baixa l’acord de Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2017,
corresponent a l’aprovació de la concessió d’una subvenció a la Fundació Abadia de
Montserrat 2025, per a l’any 2017, a causa d’un error material a la transcripció del
número de la partida pressupostària de l’ operació comptable del vigent pressupost, que
es troba informada correctament a l expedient tramitat.
SEGON.- Aprovar un nou acord de concessió d’una subvenció a la Fundació Abadia de
Montserrat 2025, per a l’any 2017, per import de 3.000 €, destinada a finançar les
activitats i el funcionament de dita entitat.
TERCER.- Autoritzar i disposar una despesa de 3.000,- €, amb càrrec de la partida
14.92406 48900 AD 11570 del vigent pressupost, per fer front a la subvenció que
s’atorga.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ ÚNICA DE
L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS, CORRESPONENT AL PROGRAMA CARRETERA I
MANTA 2016.
Vist el programa d’activitats per a joves “Carretera i Manta” corresponent a l’any 2016.
Atès que es tracta de realitzar unes activitats adreçades al lleure i la formació dels
col·lectius de joves dels municipis de Cambrils, Vila-seca i Salou.
Atès el que disposa la clàusula quarta del Conveni de col·laboració 2016-2019 del
programa Carretera i Manta, aprovat per acord de Junta de Govern Local de data 28
d’octubre de 2016, que diu que la gestió del programa conjunt es realitzarà per períodes
anuals distribuint paquets de programació de la següent manera:
a) Vila-seca.
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Paquet de formació reglada
Paquet de formació no reglada
b) Salou
Paquet de sortides
c) Cambrils
Paquet de difusió i comunicació
Paquet de festa del CIM
Paquet de novetats i/o altres.
Ateses les despeses facturades, del paquet de sortides, corresponent a l’ajuntament de
Salou, obrants dins de l’expedient.
Així mateix s’adjunta la certificació que detalla la part imputable a cada Ajuntament, en
funció del nombre d’usuaris que hi ha participat del paquet de Cambrils (difusió i
comunicació).
Atesos els preus públics que figuren, detallats per activitats,
programa Carretera i Manta 2016-2019.

al conveni vigent del

Atès l’acord rebut de l’Ajuntament de Cambrils on s’aprova la liquidació de la certificació
única que els hi correspon, del programa Carretera i Manta 2016, i la tramesa al nostre
Ajuntament.
Atès l’informe de la Intervenció Municipal de Fons, el regidor delegat de Joventut proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de la certificació única del programa Carretera i Manta
2016, rebuda de l’Ajuntament de Cambrils, corresponent a les activitats de difusió i
comunicació, segons el conveni vigent, del programa “Carretera i Manta 2016-2019” i
que conté la part proporcional corresponent a l’Ajuntament de Vila-seca, en base al
nombre d’inscrits en cada activitat, per un import de 5.065,21 €.
SEGON.- Aprovar el pagament de la liquidació de la certificació única, corresponent al
paquet c) difusió i comunicació, corresponent a l’exercici de 2016, per import de 5.065,21
€ amb càrrec a la partida 14 33400 22606, ADO 16444 del vigent pressupost, a
l’Ajuntament de Cambrils.
6.3 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS D’AJUTS SOCIALS.
A) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT DE’ALIMENTACIÓ
INFANTIL I HIGIENE.
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Vista la sol·licitud d’ajut d’alimentació infantil i bolquers, presentada per la Sra. L.G., i
d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores
per a la concessió d’ajuts d’urgència social, i vista la proposta formulada per la Regidoria
de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar l’ajut d’alimentació infantil i higiene, per no complir amb els requisits
establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca.
B) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A SOL·LICITUD D’AJUT DE PAGAMENT DELS REBUTS
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I GAS NATURAL.
Vist la sol·licitud d’ajut per al pagament dels rebuts de subministrament elèctric i de gas
natural presentada per la Sra. M.M.S.R., i d’acord amb les Bases d’Execució del
Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts d’urgència
social, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar l’ajut del subministrament elèctric i gas natural a la Sra. M.M.S.R. per
no complir amb els requisits establerts a les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts
urgència social.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca.
C) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER AL SERVEI DE
MENJADOR DE MEGAESTIU.
Vist la sol·licitud d’ajut per al pagament del servei de menjador del Megaestiu 2017
presentada pel Sr. G.S., i d’acord amb l’Annex 1 a l’Ordenança Reguladora de Preus
Públics. Tarifes de pres públics per a Tallers, Casals i diferents activitats pròpies de la
joventut i les derivades d’actuacions de promoció municipal, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar l’ajut per al pagament del servei de menjador del Megaestiu 2017 al
Sr. G.S., per haver estar presentada fora del termini establert d’acord amb l’Annex 1 a
l’Ordenança Reguladora de Preus Públics per a Tallers, Casals i diferents activitats
pròpies de la joventut i les derivades d’actuacions de promoció municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca
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D) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER AL PAGAMENT DE
COLÒNIES DEL MEGAESTIU.
Vist la sol·licitud d’ajut per al pagament d’una sortida de colònies dintre les activitats de
Megaestiu
presentada per la Sra. H.L., i d’acord amb les Bases d’Execució del
Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió d’ajuts d’urgència
social, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar l’ajut per al pagament de la sortida de colònies dintre de les activitats
de Megaestiu per no ajustar-se la sol·licitud als ajuts establerts a les Bases Reguladores
per a la concessió d’ajuts d’urgència social. .
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca

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 secretària, estenc aquesta acta.

La secretària general accidental

L’alcalde president

Montserrat Masdeu Bultó

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
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