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

DATA:
LLOC:
HORARI:

31 de juliol de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.25 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Pere Segura Xatruch
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 24 DE JULIOL DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 24 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 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PADRÓ PER LA TAXA DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES DE L’EXERCICI 2017.
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Atès que per la unitat d’Urbana s’ha confeccionat el padró de la taxa per recollida
d’escombraries domiciliàries de l’exercici 2017.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15.” Taxa per recollida d’escombraries, que regula
aquesta taxa, i amb els articles 20 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Atès que la recaptació voluntària d’aquesta taxa es troba delegada a BASE-Gestió
d’ingressos 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 el padró per la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de
l’exercici 2017, amb un total de 16.225 rebuts i d’import 1.988.985 €.
SEGON. Notificar el present acord junt amb el càrrec a BASE-Gestió d’Ingressos perquè
emeti els corresponents rebuts i a la Intervenció Municipal de Fons.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ
DE LA LIQUIDACIO DE L’IIVTNU.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS 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
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.
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Vist l’informe d’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-2017000561), per import de 73.620,93 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la relació ADO201700000560 i ordenar la seva reposició, per import de 162,10 euros.
TERCER. 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 LA FACTURA I LIQUIDACIÓ DE L’EXECUCIÓ
SUBSIDIÀRIA D’UN EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ.
Vist l’expedient d’ordre d’execució 895/16 dictat al Sr. J. S. C., per ordenar la neteja de la
parcel·la situada al c. Santiago Rusiñol, 3 i 9, de Vila-seca, respecte al qual en virtut
d’acord de la Junta de Govern Local de 10 d’abril de 2017, s’acordà l’execució subsidiària
dels treballs de neteja de la parcel·la.
Vista la factura presentada per J. MORELL SL, número V17/105, per import de 1.936,00
€, en concepte de neteja del solar del c. Santiago Rusiñol, núm. 3 i 9 de Vila-seca, amb
càrrega i transport a l’abocador.
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 factura V17/105 de l’empresa J MORELL SL, corresponent als
treballs de neteja del solar situat al c. Santiago Rusiñol, núm. 3 i 9, amb càrrega i
transport a l’abocador, per un import de 1.600,00 € sense IVA i 336,00 € en concepte
d’IVA, que un cop incorporat dóna una total de 1.936,00 €.
SEGON. Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida corresponent del pressupost
municipal.
TERCER. Aprovar la liquidació L-801219, per import de 1.936,00 €, i requerir al Sr. J. S.
C., perquè faci efectiu l’import de la mateixa.
QUART. Notificar aquest acord al Sr. J. S. C., J.MORELL SL i a Intervenció Municipal.
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4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I
MONITORATGE A L’ESPAI PROTEGIT DE LA SÉQUIA MAJOR DE VILA-SECA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 22 de maig de 2017 es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació del servei d’informació i monitoratge a
l’espai protegit de la Séquia Major de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert i ordinari, en base a diversos criteris d’adjudicació d’entre
totes aquelles ofertes admeses a la licitació, d’acord amb el que disposa el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives que regulen aquesta
contractació.
Vist que per part de l’empresa CEL ROGENT EDUCACIÓ AMBIENTAL, SL ha presentat la
documentació requerida en el termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa CEL ROGENT EDUCACIÓ AMBIENTAL, SL, amb NIF
núm. B43866151 el contracte del servei d’informació i monitoratge a l’espai protegit de la
Séquia Major de Vila-seca, d’acord amb la proposta presentada pel preu anual de
10.970,85 € (sense IVA), 2.303,87 € en concepte d’IVA (Cel Rogent Educació Ambiental,
SL es troba exempta d’IVA en les activitats educatives segons la llei de l’IVA 37/1992),
que fan un total de 12.080,53 € (IVA inclòs), i una durada de 3 anys amb possibilitat de
pròrroga per 1 any més, mitjançant procediment obert i ordinari, en base a una pluralitat
de criteris d’adjudicació, d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 2017/N/13/17000/21000 núm. Relació 201700000568 Tipus
Relació ADFUT del pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars,
així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver constituït la garantia
definitiva per un import total de 1.645,63 €, d’acord amb l’article 95 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
TERCER. Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
QUART. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
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CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.

5è. ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DE DOS AGENTS INTERINS
DE LA POLICIA LOCAL PER A COBRIR LLOCS DE TREBALL VACANT DEL COS DE
POLICIA LOCAL DE VILA-SECA.
La Junta de Govern Local de 22-5-2017 va declarar l’existència de necessitats justificades
per constituir una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí per a
cobrir vacants i realitzar substitucions en llocs de treball d’agent de la Policia Local de la
plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Vila-seca, els quals es consideren
prioritaris per afectar el funcionament d’un servei essencial, i declarats a tal efecte pel Ple
en sessions de 30.10.2014 i 29-7-2016.
En l’esmentat acord es van aprovar les bases reguladores de la creació d’una borsa de
treball per efectuar nomenaments als efectes citats, i obrir la convocatòria pública del
procés selectiu, mitjançant el sistema de prova pràctica amb concurs lliure, amb respecte
dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La publicitat de procediment selectiu es
fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 101 de 26-5-17, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a la web municipal i a la Seu Electrònica (oferta d’ocupació) a partir del
mateix dia.
Atès que l’Acta de data 9-6-2017 del Tribunal qualificador de les proves selectives del citat
procés determina, en funció de les puntuacions finals obtingudes, l’ordre pel que es
procedirà a la crida dels candidats que han superat el procés.
Atès que l’art. 19.Dos LPGE 2017 (complementat per l’article 3.2 del RDL 20/2011, de 30
de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a
la correcció del dèficit públic), que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2017 no
es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de funcionaris
interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que
es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris
o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
Atès l’informe de la prefectura de la policia local de Vila-seca de 11-7-17 en què es fa
palesa la necessitat de proveir interinament de forma temporal 1 lloc d’agent de la policia
local de Vila-seca per a cobrir provisionalment el lloc de treball vacant (ID 76) que es va
produir a partir del 30-6-2017, per causa de la finalització de la comissió de serveis i
subsegüent reingrés a l’ajuntament d’origen de l’agent que l’ocupava fins l’esmentada
data, i 1 plaça d’agent interí per cobrir les necessitats del servei de platges durant el que
resta de la temporada d’estiu, pel fet que un dels interins seleccionats en la primera crida
va desistir d’incorporar-se.
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Atès que el cos de la policia local és un servei públic de caràcter essencial que presta
l’Ajuntament de Vila-seca, amb la finalitat de garantir les funcions institucionals definides
en l’art. 53 de la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat.
Atès l’informe de Fiscalització 12-2017-356*.
Atès que el nomenament de personal interí forma part de les delegacions efectuades per
l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, i atesa 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 que existeix la necessitat urgent de cobrir els serveis vacants indicats
en l’informe de la Prefectura de la Policia Local de Vila-seca de 11-7-17, mitjançant la
contractació de 2 agents funcionaris interins. Contractació que s’ha de considerar
prioritària pel fet que afecta al funcionament d’un servei públic essencial.
SEGON. Aprovar la contractació a partir del 1-8-2017, com a agent interí de la Policia
Local (Grup C-2), provinent de la borsa d’interins constituïda el 9-6-17 pel tribunal
qualificador del procés selectiu convocat per la Junta de Govern Local en sessió de 22-517 i aprovada en sessió de 19-6-2017, per ser els candidats a qui, segons l’ordre de la
crida, li correspon la seva designació, dels senyors següents:
- D. C. B., per a cobrir la vacant del lloc de treball (ID 76) provocada per la finalització de
la comissió de serveis de l’agent que l’ocupava i el seu reingrés a l’Ajuntament d’origen
(Montblanc), a partir de l’1-8-2017 fins a la provisió reglamentària del lloc de treball
esmentat.
- E. M. P. D. per a la seva adscripció al servei de vigilància de platges estiu 2017, durant
el període comprés entre 1-8-2017 fins al 15-10-2017.
TERCER. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa el
cos de la policia local de Vila-seca per a la prestació dels serveis requerits, fent constar
que, en cap cas, la persona que es contracti passarà a formar part de la plantilla de
personal de l’Ajuntament. El període de contractació serà el necessari mentre duri la
causa que la motiva.
QUART. Autoritzar les despeses pertinents, per un import màxim de 18.327,85 euros
(nòmines i Seguretat Social incloses) amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost vigent (SB 15-13200-12003, CD SB 15-13200-12100, CE SB 15-1320012101 i CP SB 15-13200-15000) de conformitat amb l’informe emès pel cap de l’Àrea de
Governació i Règim Intern, i respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del
seu capítol I, d’acord amb els límits i quanties establerts en l’art. 25 de la Llei 7/2007, de
12 d’abril.
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CINQUÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, al Negociat de Personal de
l’Ajuntament i a la Junta de Personal Funcionari, i es procedeixi a la seva publicació al
BOPT d’acord amb l’art. 94 del Decret 214/1990.
SISÈ. Facultar l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en desenvolupament
del present acord.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’IMPOSICIÓ I
LIQUIDACIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA.
Vist el recurs de reposició interposat, extemporàniament, el 17-7-17 (RE 5556) pel Sr. E.
S., contra sengles acords de la Junta de Govern Local d’imposició de sanció i de
liquidació tributària per infracció administrativa (Exp. GOV/283/2016), contra l’establiment
“Bar Diablo”.
Atès que mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 14-4-2016 es va incoar expedient
sancionador contra l’establiment “Bar DIABLO” per la realització d’activitats musicals
sense la necessària llicència ambiental, essent responsable el Sr. E. S., titular de la
comunicació prèvia
Atès que mitjançant escrit (RS 1422, de 15-4-16) es va comunicar a l’interessat la
incoació del procediment sancionador, juntament amb el plec de càrrecs, concedint-li un
termini de 10 dies per presentar al·legacions i proposar prova per a la defensa dels seus
interessos. Sense que durant el període per a formular al·legacions i/o proposar prova
s’acrediti cap actuació en contra per part dels denunciat.
Atès que mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 28-7-16 es va resoldre imposar una
sanció econòmica global de 1.500,00 euros, amb el següent desglossament: 500 euros
per infracció de l’art. 48. apartats b) i c) de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives .Tipificada com a greu; i
de 1.000 euros per infracció de l’art. 45 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, que preveu l’obligació
del titular de l’activitat d’evitar que es produeixin conductes incíviques a l’exterior de
l’establiment. Tipificada com a greu.
Atès que mitjançant escrit (RS 2706 de 28-7-2016) es va comunicar a l’interessat la
resolució de l’expedient sancionador.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29-5-16, va aprovar la liquidació de
la sanció (núm. 765.557), la qual va ser notificada a l’interessat en data 21-6-2017.
Atès que els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP) estableixen que
els actes administratius que posen fi a la via administrativa poden ser recorreguts
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els ha dictat, i que el termini per
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a la interposició del recurs serà d’un mes. Essent que l’art. 30 de l’esmentat cos legal
determina que si el termini es fixa en mesos, aquests es computaran a partir del dia
següent a aquell en què tingui lloc la notificació de l’acte.
Atès que contra la resolució d’inadmissibilitat del recurs, en ser un acte que ha guanyat
fermesa administrativa, no podrà interposar-se cap tipus de recurs ordinari.
Com que l’acte impugnat posa fi a la via administrativa, l’òrgan competent per a resoldre
és el mateix que dictà l’acte impugnat
Atès que, en qualsevol cas, la pretensió del Sr. S. s’ha de considerar com a subsumible
en l’institut de la prescripció extintiva, el qual té com a component bàsic el transcurs del
temps durant el qual un dret no ha estat exercitat pel seu titular en deguda forma, amb
conseqüència de què l’acció prescriu pel mer transcurs del temps fixat per la Llei.
Atès que l'òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és el mateix que ha dictat
l'acte impugnat.
Atès que la potestat sancionadora i la resolució de recursos contra liquidacions tributàries
formen part de les delegacions efectuades a favor de la Junta de Govern Local mitjançant
Decret de 30 de juny de 2015.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat pel Sr. E. S., contra
sengles acords de la Junta de Govern Local d’imposició de sanció i de liquidació tributària
per infracció administrativa (Exp. GOV/283/2016), de conformitat amb les argumentacions
jurídiques de la part expositiva del present acord, per entendre que ho impedeix el fet
d’estar davant d’una pretensió extemporània perjudicada pels efectes de la prescripció.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la part reclamant, amb indicació que contra la
mateixa, en ser un acte definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa dels Jutjats de
Tarragona.
TERCER. Comunicar-ho a Intervenció Municipal.

5.3 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.
A) En data 21/072017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 5675 una
declaració responsable d’inici de l’activitat de serveis inmobiliaris ubicada a l'av Alcalde
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Pere Molas, 19 de Vila-seca, presentada per NAVARRO & ARANDA 2017 SERVICIOS
INMOBILIARIOS SL amb NIF B55711287, expedient número 612/2017.
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 de la Regidoria de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la declaració responsable de l’activitat de serveis inmobiliaris de
la qual n’és prestador NAVARRO & ARANDA 2017 SERVICIOS INMOBILIARIOS SL,
ubicada a l'av Alcalde Pere Molas, 19 de Vila-seca. Expedient número 612/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada per NAVARRO & ARANDA 2017 SERVICIOS
INMOBILIARIOS SL per a l’exercici de l’activitat de serveis inmobiliaris.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 922,50€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.794169), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
B) En data 25/05/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 4009 una
declaració responsable d’inici de l’activitat d'estudi de tatuatges ubicada al cr Joan
Maragall, 2 local A de Vila-seca, presentada pel Sr. J. G. L., expedient número 477/2017.
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.
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Vistos els anteriors antecedents i la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la declaració responsable de l’activitat d'estudi de tatuatges de
la qual n’és prestador el Sr. J.G.L., ubicada al c. de Joan Maragall, 2 local A de Vila-seca.
Expedient número 477/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració responsable efectuada pel Sr. J. G. L. per a l’exercici de l’activitat d'estudi de
tatuatges.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 172,50 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.772432), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
C) Vista la sol·licitud efectuada per MADDOX ONLINE SL en què demana llicència de taller
de manteniment i reparació de vehicles amb tractament de xapa i pintura a l'adreça al Parc
Tecnològic l'Alba, F-117 de Vila-seca.
Vistos els informes i tràmits que tot següit s’indiquen:
•
•
•
•
•

Projecte ambiental efectuat pel Sr. A. C. G. C. amb núm. de col·legiat 14492 de data
18/06/2015.
Informe favorable de l’enginyer municipal.
Informe de gestió de residus municipal.
Exposició pública i veïnal, sense rebre reclamacions.
Informe favorable de l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) del Consell
Comarcal del Tarragonès, que es transcriu tot seguit:

Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:

•
•

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Vista la proposta de la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Informar favorable la sol·licitud efectuada per MADDOX ONLINE SL en què
demana llicència per a de taller de manteniment i reparació de vehicles amb tractament de
xapa i pintura a l'adreça al Parc Tecnològic l'Alba, F-117 de Vila-seca.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 1.775,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 702821), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La llicència queda condicionada a l’acompliment dels apartats que figuren en
l’expedient.
6è. ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT EN EL
PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
DELS NUCLIS DE LA PLANA I DE LA PINEDA ALS DOS INSTITUTS.
La Junta de Govern Local, en data 5 de juny de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació i el plec de clàusules administratives i tècniques per a la prestació del servei de
transport escolar dels nuclis de la Plana i de la Pineda als dos Instituts de Vila-seca (Exp.
151/2017), per procediment obert i en règim de tramitació ordinària. Així mateix es va
autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 110 de 8
de juny de 2017 i al Perfil del Contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament des de la
mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius d’acord amb el
que es disposa al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i els plecs de clàusules que regulen aquesta
contractació.
Atès que amb les dates 30 de juny, 3 de juliol, 5 de juliol, i 20 de juliol de 2017, s’ha
constituït la Mesa de Contractació i aquesta, després de la recepció de l’informe tècnic
emès en relació amb la justificació presentada per la primera empresa classificada, en
data 24 de juliol de 2017, ha realitzat la corresponent proposta de classificació i
requeriment de documentació a favor del licitador que ha obtingut la major puntuació
segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula sisena.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu
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3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, vista la diligència de la
Intervenció Municipal i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la classificació efectuada per la Mesa de Contractació, segons consta a
l’acta del dia 5 de juliol de 2017, respecte les ofertes presentades i valorades en aquesta
licitació, d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques aprovades al seu
dia, per a la contractació del servei de transport escolar dels nuclis de la Plana i de la
Pineda als dos Instituts de Vila-seca durant els cursos escolars 2017-2018, 2018-2019, i
amb possibilitat de pròrroga per a un nou curs 2019-2020.
D’acord amb aquesta classificació, l’oferta amb millor puntuació és l’obtinguda per LA
HISPANO IGUALADINA EMPRESA MONFORTE, UTE A CONSTITUIR, que ha
presentat una oferta econòmica per a la prestació del servei per import de 42.848,51
euros, més 4.284,85 d’IVA al 10%, que fan un total de 47.133,36 per curs escolar.
Atenent la durada del contracte, l’import total del servei serà de 85.697,02 euros, més
8.569,70 euros en concepte d’IVA, que faran un total de 94.266,72 euros.
El detall de la classificació per ordre decreixent és:
NÚM
CLASSIFICACIÓ

LICITADOR

1

La Hispano Igualadina i Empresa Monforte, UTE a constituir

2

Teresa y José Plana, empresa Plana SL

PUNTUACIÓ
FINAL
100 punts
84’63 punts

SEGON. Requerir al licitador LA HISPANO IGUALADINA EMPRESA MONFORTE, UTE
A CONSTITUIR, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar del dia següent
al de la notificació d’aquest acord, aporti la documentació establerta en la clàusula
divuitena del plec, acreditativa de la solvència econòmica, financera, tècnica i
professional, tal com s’indica a la clàusula 18.5 i 18.6 atès que es tracta d’una UTE. A
més haurà de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries, amb la
Seguretat Social i amb aquest Ajuntament, i també d’haver constituït la garantia definitiva
per import de 4.284,85 euros.
TERCER. Advertir LA HISPANO IGUALADINA EMPRESA MONFORTE, UTE A
CONSTITUIR, que de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu
favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hagués quedat classificat en
segona posició.
QUART. Fer avinent a la UTE que abans de la signatura del contracte, aquesta haurà
d’aportar escriptura pública de constitució com a tal i NIF que se li hagi assignat.
CINQUÈ. Ordenar que es publiqui la present resolució al perfil de contractant.
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SISÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la licitació.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ EN RÈGIM DE
CONCESSIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
La Junta de Govern Local, en data 24 d’abril de 2017, va aprovar l’inici de l’expedient de
contractació per a l’adjudicació de la concessió, per procediment obert, de la gestió i
explotació del servei de la Llar d’Infants Municipal Les Vimeteres. Així mateix, va aprovar
el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació del servei
i va iniciar el procediment d’adjudicació per tramitació ordinària.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci al BOPT núm. 87 de 8 de
maig de 2017 i al Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament des de la
mateixa data.
Durant el termini de presentació de les ofertes, es van presentar les proposicions que
consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius i subjectius
d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i el plec de clàusules
que regula aquesta contractació.
La Mesa de Contractació es reuneix en dates: 31 de maig i 6 de juny. A continuació, en
data 21 de juny s’aporta l’informe tècnic d’una persona experta externa. En data 22 i 26
de juny es reuneix la Mesa de Contractació. En data 27 de juny s’aporta informe tècnic i
en data 27 de juny de 2017, la Mesa de Contractació es reuneix per a valoració final de
les propostes presentades per a l’adjudicació, per procediment obert, de la gestió del
servei públic de la Llar d’Infants Municipal Les Vimeteres.
En data 3 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local acorda aprovar la classificació
efectuada per la Mesa de Contractació. D’acord amb aquesta classificació, la proposta
que ha obtingut major puntuació es la UTE S. G., M. R. I S. P. i se’ls requereix que
aportin la documentació acreditativa de solvència econòmica, financera, tècnica i
professional, la documentació justificativa d’estar al corrent del pagament de les
obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb aquest Ajuntament, i també d’haver
constituït la garantia definitiva per import de 25.632,00 €.
En dates 11 i 18 de juliol de 2017 amb RE 5441/2017 i 5612/2017 l’adjudicatari presenta
la documentació requerida i que consta de : documents relatius a la capacitat, solvència
economicofinancera, solvència tècnico-professional, garantia definitiva per un import de
25.632,00 euros de data 18 de juliol de 2017 amb número d’operació 201700017567, i
certificats d’Hisenda i de la Seguretat Social.
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També presenten escriptura de constitució de la UTE, anomenada “UTE S. G., M. R. I S.
P.” formalitzada davant el Notari J. M. P. M. en data 5 de juliol de 2017 i el NIF U55712558.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, vist l’informe de la Intervenció
Municipal i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació aportada per la UTE S. G., M. R. I S. P. justificativa
de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
d’haver constituït la garantia definitiva d’acord amb l’article 95 del RDL 3/2011, de 14
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a la UTE S. G., M. R. I S. P. amb NIF U55712558. la gestió, en règim de concessió administrativa, del servei de la Llar d’infants
Municipal Les Vimeteres amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques
reguladores de la concessió, per un termini de quatre cursos escolars 2017-2018, 20182019, 2019-2020, 2020-2021 per un import d’adjudicació de 128.160,00 Euros (sense IVA)
per un curs escolar, la qual cosa representa un import de 512.640,00 euros (sense IVA) per
la totalitat dels quatre cursos escolars de durada del contracte, sense possibilitat de pròrroga
i amb les següents millores: increment d’un 15% la retribució dels treballadors i la reducció
d’un 10% del preu del menjador, en els termes previstos al plec de clàusules administratives
reguladores de la concessió, i en la seva oferta econòmica. (ADFUT 201700000756, a
càrrec de la partida 14.32300.22799)
TERCER. Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província a Tarragona i en el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Notificar la present resolució a l’adjudicatari, als licitadors, amb indicació dels
recursos pertinents.
6.3 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE CONCESSIÓ D’INCENTIUS
DEL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2014 I 2015.
A) Vist que en data 30 de desembre de 2014 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2015.
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Atès que en data 23 de desembre de 2016, s’aprova al ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària les bases reguladores del període extraordinari establert per sol·licitar la
concessió i el pagament dels incentius a les empreses i nous emprenedors que van
sol·licitar els ajuts durant els exercicis dels anys 2014 i 2015.
Vista la sol·licitud de concessió i pagament d’incentius presentada per la Sra. A.B. O. per
instal·lar una nova empresa al municipi.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, i vist que no compleix
el requisit establert a l’article 6.2 de les bases reguladores de la concessió d’incentius que
regulen el programa Impuls a l’Ocupació 2015, on s’estableix que “les persones físiques
han de justificar l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i l’alta d’activitat entre
l’1 de gener i el 30 de setembre de 2015”.
Per tot això, atesa la proposta del Regidor de Dinamització Laboral i el dictamen de la
Comissió, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la concessió i el pagament dels incentius sol·licitats per la Sra. A. B.
O., pel motiu de no complir el requisit establert a l’article 6.2 de les bases reguladores de
la concessió d’incentius que regulen el programa Impuls a l’Ocupació 2015, on s’estableix
que “les persones físiques han de justificar l’alta al règim corresponent de la Seguretat
Social i l’alta d’activitat entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2015”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a la Sra. A. B. O.

B) Vist que en data 30 de desembre de 2014 s’aprova a la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2015.
Atès que en data 23 de desembre de 2016, s’aprova al ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària les bases reguladores del període extraordinari establert per sol·licitar la
concessió i el pagament dels incentius a les empreses i nous emprenedors que van
sol·licitar els ajuts durant els exercicis dels anys 2014 i 2015.
Vista la sol·licitud de concessió i pagament d’incentius presentada pel Sr. J. A. E. per la
contractació d’una treballadora amb un contracte de 12 mesos.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, i vist que no compleix
el requisit establert a l’article 6.1 de les bases reguladores de la concessió d’incentius que
regulen el programa Impuls a l’Ocupació 2015, on s’estableix que “les empreses
sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de
la Seguretat Social, així com amb aquest Ajuntament”.
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Per tot això, atesa la proposta del Regidor de Dinamització Laboral i el dictamen de la
Comissió, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar la concessió i el pagament dels incentius sol·licitats pel Sr. J. A. E., pel
motiu de no complir el requisit establert a l’article 6.1 de les bases reguladores de la
concessió d’incentius que regulen el programa Impuls a l’Ocupació 2015, on s’estableix
que “les empreses sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com amb aquest Ajuntament”.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i al Sr. J. A. E.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL SUBARRENDAMENT D’UN HABITATGE PER A
PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL.
Atès l’acord de Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2016 de contractar en
règim de lloguer un habitatge al c. Sant Antoni, 5, 2n per a fins socials amb
subarrendament per a persones en risc d’exclusió social.
Atès l’acord de Junta de Govern Local de la mateixa data d’aprovació de la subscripció
del contracte de subarrendament de l’habitatge del C. Sant Antoni, 5, 2on al Sr. M. A. G.
R.
Atès que el contracte de subarrendament amb el Sr. M. A. G. R., per l’esmentat habitatge
social es resol amb data de 9 de febrer de 2017, per exitus del mateix.
Atès el vigent Pla d’Acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris en el
Municipi, aprovat per Junta de Govern Local en data 11 de juliol de 2016.
Atesa la proposta de la Ponència Tècnica d’Habitatge en el sentit d’informar el
reallotjament temporal del Sr. Josep Solé Solé d’acord a l’informe social emès i obrant a
l’expedient.
Atès l’informe de fiscalització inicial 023/2017 de la Intervenció Municipal de Fons.
Per tot això, atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Deixar sense efecte el contracte de subarrendament signat amb el Sr. M. G. R.,
a partir de la data de 9 de febrer de 2017.
SEGON. Aprovar la subscripció d’un contracte de subarrendament al Sr. J. S. S., amb
efectes 3 de juliol de 2017, de la vivenda de la qual l’Ajuntament és arrendatària, sítia al
c. Sant Antoni, 5, 2n, amb un import de 100 € mensuals que fa un total anual de 1.200 €
anuals (aquest import inclou els subministraments d’aigua i llum i la taxa d’escombraries),
basat en el pla de treball i l’informe social emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials,
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obrant a l’expedient, i pel temps que trigui en disposar d’un habitatge i per un termini
màxim d’1 any.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del contracte de subarrendament i de
tots aquells documents necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Notificar aquest acord al Cap de Serveis Socials, al Cap Borsa de Mediació
d’Habitatge de Vila-seca i a la Intervenció de Fons.
CINQUÈ. Condicionar aquest acord a la vigència del Pla Local d’acció de suport als
afectats pels desnonaments hipotecaris en el Municipi.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS D’AJUTS DEL SERVEI
DE MENJADOR ESCOLAR.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts presentades en relació al pagament de menjador
escolar.
Vist l’informe favorable que ha emès l’ABSS de Vila-seca en cadascuna d’elles i d’acord
amb les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-320, emès per la Intervenció Municipal de Fons que
acredita l’existència de consignació per afrontar la despesa.
Per tot el que s’ha exposat i la proposta de la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’Annex 1 ME, que es detalla a
continuació, amb la relació de beneficiaris, concepte i amb un import total de 1.486,22€, a
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 A 16474 del vigent pressupost municipal.

ANNEX 1 ME
DNI

IMPORT

OBJECTE

09439326B

223,20 € Menjador escolar

39733332G

421,60 € Menjador escolar

Cessionari del Dret de
Cobrament

NIF del
cessionari

SERUNION SA
MES QUE BO
CATERING SL

A59376574
B55532766
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49254375J

160,00 € Menjador escolar

X9743933Y

80,00 € Menjador escolar

Càritas Diocesana
Tarragona
Càritas Diocesana
Tarragona

X3918385J

254,28 € Menjador escolar

Agora Catering SL

B64209299

Y0479516A

127,14 € Menjador escolar

B64209299

X2405896G

160,00 € Menjador escolar

Agora Catering SL
Càritas Diocesana
Tarragona
Càritas Diocesana
Tarragona

X6000367N
60,00 € Menjador escolar
TOTAL
1.486,22 €

R4300214F
R4300214F

R4300214F
R4300214F

SEGON. El termini per justificar els ajuts finalitzarà el 30 de novembre de 2017.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la. Els justificants dels ajuts hauran de ser
factures originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I
NIF. S’entregaran amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ALTES I MODIFICACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A
DOMICILI.
Vist l’informe emès per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, favorable a la
concessió de diferents serveis d’ajuda a domicili, servei que es presta a través del
Consell Comarcal del Tarragonès, d’acord amb el Contracte Programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat.
Vist el Contracte programa 2016-2019, signat amb data 16 de setembre de 2016 entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès,
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, i d’acord amb la Fitxa núm.
1 de Servei socials bàsics, inclosa en aquest Contracte programa.
Vist l’aprovació del Conveni de delegació de competències i de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat pel Ple
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de l’Ajuntament de Vila-seca, de data 31 de març de 2017, amb vigència des de l’1 d’abril
de 2017 fins al 31 de desembre de 2019.
Vist que el Títol V de la Llei 12/2007 regula el finançament del sistema públic de serveis
socials, el qual es basarà en les aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les
aportacions finalistes dels pressupostos de l’Estat, les aportacions dels pressupost dels
ajuntaments, i les dels usuaris, entre d’altres.
Vist que l’article 62 de l’ esmentada llei estableix que el servei públic bàsic d’ajuda a
domicili serà finançant de forma compartida entre els ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya, l’aportació de la qual no podrà ser inferior al 66% del cost.
Vist l’informe emès per la Intervenció Municipal de Fons que acredita l’existència de
consignació per afrontar la despesa.
Per tot el que s’ha exposat i la proposta de la Regidoria de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la modificació d’un servei ja concedit, així com aprovar les sol·licituds
de noves altes als següents usuaris:

USUARI/A - SAD SOCIAL
(modificació)
F. J. M. B.
USUARI/A - SAD SOCIAL
(alta)
J.C. S.
I. H. S.
TOTAL SAD-Social

IMPORT AJUNTAMENT
(34%)
232,05€
IMPORT AJUNTAMENT
(34%)
729,30€
729,30€
1.690,65€

SEGON. L’Ajuntament de Vila-seca abonarà la quantitat de 1.690,65€, degudament
acreditada per la liquidació trimestral que el Consell Comarcal presenti, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 ADC 7048 del vigent pressupost municipal, dintre de la
despesa màxima aprovada, d’acord amb l’Annex 2. Acord econòmic anual, vinculat al
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vilaseca, Fitxa núm. 1, de Serveis Socials Bàsics.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i al Consell Comarcal del Tarragonès.
QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
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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

L’alcalde president

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

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