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

DATA:
LLOC:
HORARI:

14 d’agost de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 14.00 a 14.30 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, alcalde accidental
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sra. Montserrat Masdeu Bultó, secretària accidental
Sr. Dolors Morales García, interventora accidental
Excusen la seva absència :
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals Vallvé

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 31 DE JULIOL DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 31 de juliol de 2017, que
és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.
No n’hi ha.
3r. ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1 RECLAMACIONS, PETICIONS I RECURSOS DE DIVERSOS CONTRIBUENTS EN
RELACIÓ AMB TRIBUTS MUNICIPALS.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA DE DATA
REBUTS TAXA D’ESCOMBRARIES PER ERROR MATERIAL I CONFECCIO DE NOUS.
Vist l’acord de la Junta de Govern local del passat 10/07/2017 pel qual s’aprova rectificar
l’error material apreciat en el NIF de l’empresa FINANFACIL COSTA DORADA, SL, amb
llicència d’obertura de l’activitat d’oficina immobiliària al c. Requet de Félix, 40 de
Vila-seca.
D’acord amb les dades facilitades per BASE-Gestió d’ingressos, es troba pendent de
cobrament els rebuts corresponents de la taxa per recollida d’escombraries de locals
comercials, a nom de FINANFACIL COSTA DORADA, SL, amb el NIF incorrecte.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i en
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i atesa la proposta de la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Datar de BASE-Gestió d’ingressos els rebuts a nom de FINANFACIL COSTA
DORADA, SL, amb NIF B43715838, corresponents a la taxa d’escombraries de locals
comercials dels exercicis 2014 (segona fracció) i 2015/2016/2017 (primera i segona fracció),
per import total de principal de 647,50 € per error material apreciat en el NIF de l’empresa,
de l’activitat d’oficina immobiliària, situada al c. Requet de Félix, 40.
SEGON. Confeccionar nous rebuts a nom de FINANFACIL COSTA DORADA, SL amb
NIF B43899483, corresponents a la taxa d’escombraries de locals comercials de l’activitat
d’oficina immobiliària al c. Requet de Félix, següents:
Any 2014, segona fracció…………………………92,50 €.
Any 2015, primera fracció………...............…...…92,50 €.
Any 2015, segona fracció………...............….......92,50 €.
Any 2016, primera fracció………...............…...…92,50 €.
Any 2016, segona fracció………...............…...…92,50 €.
Any 2017, primera fracció………...............…...…92,50 €.
Any 2017, segona fracció………...............…...…92,50 €.

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons, a BASE-Gestió
d’ingressos per a què emeti els nous rebuts.
QUART. Fer les oportunes rectificacions en el padró d’escombraries de locals comercials
a efectes 2018 i següents.
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B) 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 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,
vistos els informes emesos per la unitat de gestió tributària i vista la proposta de 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

E. G. G.

Segona fracció exercici 2017

658,50 €

V. T. G.

1ª i 2a fracció exercici 2017

1.317 €

TOTAL

1.975,50 €

SEGON. Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos i a la intervenció municipal
de fons.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’OCUPACIÓ DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL.
A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC.
Vista la declaració d’ingressos presentada per AUDAX ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 5526, de
14/07/2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al segon
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
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D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Per tot això, vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació núm. 801292, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del segon trimestre de 2017, per import de
197,71€, a AUDAX ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AUDAX ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIO PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Vista la declaració presentada per ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA SLU ( R. E.
Núm. 5611, de 18/07/2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al segon trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Per tot això, vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació núm. 801293, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local del segon trimestre de 2017, per
import de 111,88 €, a nom d’ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA SLU, com a empresa
subministradora de serveis públics.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ENERGYA VM
GESTION DE ENERGIA SLU, junt amb la liquidació corresponent.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
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Vista la declaració presentada per ENERGY STROM XXI SL (R. E. Núm. 5507, de
13/07/2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents a al
segon trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Per tot això, vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació núm. 801291 corresponent a la taxa per la utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del segon trimestre de 2017, per import de 60,23
€, a nom de ENERGY STROM XXI SL, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ENERGY STROM XXI
SL, junt amb la liquidació corresponent.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIO PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
Vistes les declaracions presentades per IBERDROLA CLIENTES S.A.U.(Registre d’entrada
núm. 3561 i 5451, de 10/05/2017 i 12/07/2017) on comunica, d’acord amb el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els
ingressos bruts corresponents al segon trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses subministradores de serveis
públics i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de
l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació en el terme
municipal.
Per tot això, vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació núm. 801272, corresponent a la taxa per utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic del segon trimestre de 2017, per import de
2.986,19 €, a nom d’IBERDROLA CLIENTES S.A.U, com a empresa subministradora de
serveis públics.
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SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a IBERDROLA
CLIENTES S.A.U, junt amb la liquidació corresponent.

E) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PER LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Vista la declaració presentada per l’empresa ZELTRIA ENERGIA SL ( R. E. Núm. 5576 de
17/07/2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al segon
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació d’electricitat en el terme municipal.
Per tot això, vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació núm. 801243, corresponent a la taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local corresponent al segon trimestre de 2017, per
import de 236,43€ a ZELTRIA ENERGIA SL, com a empresa subministradora de serveis
públics.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ZELTRIA ENERGIA
SL, junt amb la liquidació corresponent.

F) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PER LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Vista la declaració presentada per l’empresa AXPO IBERIA S.L. ( R. E. Núm. 5729, de
24/07/2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al segon
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per ocupació del domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació de gas i electricitat en el terme municipal.
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Per tot això, vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació núm. 801251, corresponent a la taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic local del segon trimestre de 2017, per import de
1.410,33€ a AXPO IBERIA S.L., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AXPO IBERIA S.L. junt
amb la liquidació corresponent.

G) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ LA LIQUIDACIO PER LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
Vista la declaració presentada per l’empresa FACTOR ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 5765, de
26/07/2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al segon
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm.8 de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació en el terme municipal.
Per tot això, vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació núm. 801274, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic del segon trimestre de 2017, per import
de 94,56 € a FACTOR ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a FACTOR ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.

H) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
Vista la declaració d’ingressos presentada per ORANGE ESPAGNE SAU ( R. E. Núm. 5363,
de 07/07/2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al
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segon trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Per tot això, vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació núm. 801257, corresponent a la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic del segon trimestre de 2017, per import de 2.298,16
€, a ORANGE ESPAGNE SAU, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ORANGE ESPAGNE
SAU, junt amb la liquidació corresponent.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AUTORITZAR LES TARIFES MÀXIMES PER LEISURE
PARKS, SA DURANT LA TEMPORADA 2017.
D’acord amb l‘escrit presentat per LEISURE PARKS SA ( Registre d’Entrada núm. 5938 de
01-08-2017 ) on sol·licita l’autorització per part de l’Ajuntament per tal d’aplicar les tarifes
màximes per les entrades al parc aquàtic “Aquopolis”, per a la temporada de 2017.
Atès el plec de condicions jurídiques i econòmico-administratives que regeixen la concessió
administrativa, segons l’adjudicació efectuada en acord del Ple de l’Ajuntament de 25 d’abril
de 1986, que estableix les tarifes màximes aplicables i l’obligació del concessionari de
presentar anualment les tarifes a aplicar per tal que l’ajuntament revisi si s’ajusten o no als
augments o disminucions segons l’índex de preus al consum.
Atès que per la Unitat d’hisenda s’ha comprovat que els les tarifes màximes proposades per
les entrades al parc aquàtic “Aquopolis” s’ajusten a l’increment de l’IPC, que ha estat de
l’1,9% durant el darrer any.
Per tot això i atesa la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar les tarifes màximes aplicables per a les entrades al parc aquàtic per a la
temporada 2017, en els termes proposats per LEISURE PARKS, SA.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat i a la Intervenció municipal de fons.
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3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 8 DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES.
Vista la tramitació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la gestió del servei
públic de la llar d’infants municipal “Les Vimeteres”, mitjançant concessió, el qual,
mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 31 de juliol de 2017, ha estat
adjudicat a la UTE S. G., M. R. I S. P. pel període dels cursos escolars 2017-2018, 20182019, 2019-2020, 2020-2021.
Vist que en l’oferta econòmica presentada per l’adjudicatària es va oferir una reducció del
10% del preu del servei de menjador fixat per l’ordenança fiscal municipal, com a un dels
criteris objectius a valorar amb la qual cosa l’import que hauran de pagar les famílies per la
recepció d’aquest servei serà de 126 euros mensuals.
Vist allò que disposa l’ordenança fiscal núm. 17, reguladora dels preus públics, i l’annex 8,
regulador de les tarifes del servei de la llar d’infants, on s’estableix que el preu del servei de
menjador escolar està fixat en 140 euros mensuals i d’acord amb el seu article 6è, fixació de
les tarifes, que autoritza a la Junta de Govern Local la fixació i modificació de les tarifes
relacionades en l’ordenança fiscal.
Per tot això, d’acord amb l’informe emès pel cap de l’àrea de Serveis a les Persones i vista
la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’annex 8 de l’ordenança fiscal núm. 17, reguladora dels
preus públics, com a conseqüència de l’oferta econòmica presentada per la nova empresa
concessionària del servei i fixar l’import del servei de menjador de la llar d’infants Les
Vimeteres en 126 euros mensuals.
SEGON. Aquest import començarà a regir del dia 1 de setembre de 2017, data en què
iniciarà la vigència del contracte de la nova concessionària i la resta del contingut de
l’ordenança romandrà inalterable.
TERCER. Ordenar que s’incorpori aquesta modificació en el proper expedient de modificació
de les ordenances fiscals i publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART. Notificar el present acord a l’empresa concessionària, a la regidoria d’Ensenyament
i a la Intervenció Municipal de fons.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ D’AJORNAMENT DEL PAGAMENT
DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’IIVTNU.
D’acord amb l’escrit presentat per BASE-Gestió d’ingressos (Registre d’entrada núm.
5871, de 28/07/2017) on es sol·licita l’acord de l’Ajuntament de Vila-seca on es determini
o no l’exigència per al pagament del deute de la Sra. M. M. T., per import de 1.406,92€
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meritats com a conseqüència de la dació en pagament de l’immoble situat al c. Comte de
Sicart núm. 58.
Consultades les dades de que disposa la Hisenda municipal, es fa constar que aquest
deute es troba pendent de pagament en voluntària, donat que la Sra. M. va demanar un
ajornament d’un any en el pagament, és a dir, fins al proper dia 20 d’agost de 2017.
Donat que la Sra. M. al·lega que no hi ha hagut un increment patrimonial donat que es
tracta d’una dació en pagament, demana poder ajornar el deute de manera extraordinària
durant un any més, és a dir, fins al proper dia 20/08/2018.
Atès l’acord de Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2017, on es suspèn de forma
cautelar la pràctica de liquidacions d’aquest impost, així com l’acceptació
d’autoliquidacions presentades pels subjectes passius, a l’espera d’una imminent
modificació legislativa que aclareixi la procedència o no d’aquest impost.
Atenent que l’Ajuntament de Vila-seca no regula, de forma expressa, cap supòsit
excepcional de ajornament i fraccionament fora de l’àmbit establert caldrà tenir present
que en matèria de recaptació del tribut esmentat l’Ajuntament de Vila-seca té delegada
aquesta funció a BASE-Gestió d'Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació de
Tarragona, per la qual cosa caldrà ajustar-se allò disposat en la seva normativa
d’aplicació.
Atenent que el primer paràgraf de l’article 102.4 de de l’ordenança Fiscal General de
Gestió, Recaptació i Inspecció de BASE-Gestió d’ingressos preveu, de forma
excepcional, una ampliació dels terminis per a la concessió d’un ajornament, pel temps
que consideri convenient, quan, a criteri seu, les condicions de capacitat econòmica del
sol·licitant, degudament justificades, impedeixin atendre el pagament dins d’aquells
terminis.
Per tot això, vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. M. M. T., l’ajornament extraordinari del pagament de la
liquidació núm. 708957, per import de 1.406,92 € fins al proper dia 20/08/2018.
SEGON. Condicionar el present acord a l’acreditació per part de l’òrgan competent de
l’entitat que exerceix les funcions delegades o encomanades en matèria de recaptació pel
que fa allò disposat en el primer paràgraf de l’article 102.4 de l’ordenança Fiscal General
de Gestió, Recaptació i Inspecció de BASE-Gestió d’ingressos.
TERCER. Recomanar a BASE-Gestió d’ingressos que, mentre no s’ajusti l’acord abans
esmentat, actuï en aquests casos d’acord amb les seves ordenances vigents.
QUART. Notificar el present acord a BASE-Gestió d’ingressos i a la Intervenció municipal
de fons.
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3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMACIÓ D’EXEMPCIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DE L’IIVTNU.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. G. G. ( Registre d’entrada núm. 4637, de data
13/06/2017), en la qual demana l’exempció del pagament la liquidació de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana núm. 633244 (expedient
12/0755), d’import 983,12€, al·legant que va realitzar una dació en pagament de
l’habitatge situat al c. de la Font núm. 62, 5è 2a.
Consultat l’expedient per la hisenda municipal, s’ha comprovat que la liquidació es merita
com a conseqüència de la transmissió de la finca amb referència cadastral
4126902CF4542E0031DB, i adreça tributària al c. De la Font núm. 62, 5è 2a, de Vilaseca , transmesa segons l’escriptura de 18/12/2012 protocol 2977, atorgada davant el
Notari F. J. P. S..
D’acord amb l’article 105.1c) del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora
de les Hisendes Locals, que es va afegir arrel de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre,
d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que
estableix que estaran exemptes : “c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago
de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra
entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
(…)
No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro
de su unidad familiar disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de
la deuda hipotecaria y evitar la enajenación de la vivienda.(…)
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el
contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.

Consultat el Padró Municipal d’habitants s’ha comprovat que el Sr. G. no figurava
empadronat en l’adreça tributària a dalt esmentada en el moment de la signatura de
l’escriptura i d’acord amb el Padró d’urbana, el Sr. GEA tenia la titularitat d’altres béns
immobles en el moment de la dació en pagament.
Per tot això, vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. DESESTIMAR la sol·licitud d’exempció instada pel Sr. A. G. G. per al pagament
de la liquidació núm. 633244 (expedient 12/0755), a l’haver-se practicat d’acord a la
legislació vigent.
SEGON. Notificar el present acord a l’interessat i a la intervenció municipal de fons.
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3.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICAR UN ERROR MATERIAL.
Atès que s’ha detectat un error material en l’acord de la Junta de Govern local en sessió
realitzada el dia 24 de juliol de 2017, en el punt 3.1, C, en relació a la proposta de dates a
BASE-Gestió d’ingressos de diversos rebuts de la taxa de recollida d’escombraries de
locals comercials, respecte a la transcripció errònia del subjecte passiu
REHABILITACIONS CAL.LIPOLIS, S.L. essent el correcte COSTUK, SL. i la data de la 1a
i 2a fracció de 2017 d’A. L., essent el correcte l’exercici 2016.
Atès el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i atesa la proposta de la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Rectificar l’acord 3.1.C de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia
24 de juliol de 2017, el punt PRIMER substituint el subjecte passiu REHABILITACIONS
CAL·LIPOLIS, SL per COSTUK, SL i modificant l’exercici 2017 pel 2016 (primera i segona
fracció) del subjecte passiu A. L.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció municipal de fons i a BASE-Gestió
d’ingressos.
3.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPAREIXENÇA EN EL RECURS ORDINARI
311/2017.
Atès el Recurs Ordinari 311/2017, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona, interposat per J. M. G. B., i atesa la proposta de la
Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el Recurs Ordinari 311/2017, que se segueix davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, cap dels Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
3.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 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 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-2017000586), per import de 328.255,51 €, 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.

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.
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-20170000606), per import de 203.516,94 €, 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.
C) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis que, en
el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut en el departament de la
Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o
regidoria que les han originat i acrediten la realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe 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 amb les corresponents certificacions de
serveis que conté la relació adjunta (referència OF-20170000614), per import de
106.550,79 €, 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.
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4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA LAFARGE ÀRIDOS Y HORMIGONES SA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PEL DESMANTELLAMENT DE LA PLANTA DE FABRICACIÓ
DE FORMIGO DEL POLIGON ESTACIÓ DE VILA-SECA.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.
B) SOL·LICITUD DEL SR. J. F. R. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA CONSTRUCCIÓ
D’UN MAGATZEM AGRÍCOLA A LA PARCEL·LA 226 POLIGON 26 DEL TERME
MUNICIPAL.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.
C) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA AGROCAPDEVILA SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL
PER LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN UNA INDÚSTRIA DE TRANSFORMACIÓ
D’ALIMENTS AL MAS DE LA MATA DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’empresa Agrocapdevila SL de llicència municipal per a la
instal·lació fotovoltaica en una indústria de transformació d’aliments al Mas de la Mata de
Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal i vista la proposta
de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Agrocapdevila SL la llicència municipal d’obres 359/16
per la instal·lació fotovoltaica en una indústria de transformació d’aliments al Mas de la
Mata de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a. Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a. Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut
presentat.
3a. La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a. Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de 29
de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
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demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a. S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al límit
de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a. Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a. Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a. Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a. Caldrà tramitar la regularització de l’abastament d’aigua de la finca, ja que s’ha
produït un canvi en la seva titularitat i en els usos autoritzats i per tant caldrà sol·licitar la
transferència de l’aprofitament aportant la documentació necessària a l’Agència Catalana
de l’Aigua. Per a la devolució de les fiances dipositades s’haurà d’acreditar aquest tràmit.
10a. S’haurà d’implantar una pantalla visual de vegetació autòctona, arbustiva i d’arbrat,
amb espècies pròpies de l’entorn rural, compatible amb l’eficiència de la proposta i que a
la vegada esdevingui un tamís visual de la implantació, especialment des de les visuals
des de la banda sud-oest, i d’acord amb el que s’indica en el plànol annex.
11a. A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
12a. Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
13a. Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON. Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 708953 44 de data 02.05.16 i que és la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

358,70 €

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

358,70 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER. Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

D) SOL·LICITUD DEL SR. J. M. P. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES OBRES
D’ADEQUACIÓ D’UN LOCAL EN PLANTA BAIXA A L’HABITATGE SITUAT AL C. SANT
BERNAT CALVÓ, 18 DE VILA-SECA
Vista la sol·licitud del Sr. J. M. P. de llicència municipal per les obres d’adequació d’un
local en planta baixa a l’habitatge situat al c. Sant Bernat Calvó, núm. 18 de Vila-seca,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta de
l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. M. P., la llicència municipal d’obres 36/17 per les obres
d’adequació d’un local en planta baixa a l’habitatge situat al c. Sant Bernat Calvó,18 de
Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a. Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a. Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i Salut
presentat.
3a. La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a. Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de 29
de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
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demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a. S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al límit
de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a. Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a. Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a. Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a. L’obertura de la porta del garatge no podrà envair en cap moment l’espai públic.
10a. La façana haurà de complir amb els condicionants estètics establers a la normativa
del PGOU:
-

La fusteria exterior i persianes han de ser de fusta envernissada.

-

Els enlluïts, estucs o similars, o acabats de pintura han de ser de colors terrosos.
Abans de l’aplicació d’aquests acabats caldrà lliurar als Serveis Tècnics
Municipals una mostra dels colors a aplicar.

-

Els perímetres dels buits de façanes estaran encerclats amb pedra natural.

11a. A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
12a. Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
13a. Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON. Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 766729 84 de data 18.01.17 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

1.755,33 €

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

1.755,33 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER. Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
SOL·LICITUD DEL SR. F. R. R. LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ DE
LA CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AGRICOLA A LA PARCEL·LA 16 POLIGON 29
DEL TERME MUNICIPAL
Vista la sol·licitud del Sr. F. R. R., de llicència de primera ocupació de la construcció d’un
magatzem agrícola a la parcel·la 16 polígon 29 del Terme Municipal de Vila-seca, així
com l’informe emes al respecte, i vista la proposta de l’alcalde accidental, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. F. R. R., la llicència municipal de primera ocupació de
construcció d’un magatzem agrícola a la parcel·la 16 polígon 29 del Terme Municipal de
Vila-seca.
SEGON. Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 546264 de data 12.02.13 i que és la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

38,56 €
38,56 €
0€
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4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANÇA.
A) SOL·LICITUD DEL SR. F. R. R. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT D’AIGUA SOTERRAT EN LA PARCEL·LA 16 POLIGON
29 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. F. R. R. el retorn de la fiança dipositada per la construcció d’un
dipòsit d’aigua soterrat a la parcel·la 16 polígon 29 del Terme Municipal de Vila-seca, per
import de 600,00 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DEL SR. F. R. R. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AGRÍCOLA A LA PARCEL·LA 16
POLIGON 29 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. F. R. R. el retorn de la fiança dipositada per les obres de
construcció d’un magatzem agrícola a la parcel·la 16 polígon 29 del Terme Municipal de
Vila-seca, per import de 600,00 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
C) SOL·LICITUD DE DISGUIMAR GROUP SLU DE RETORN DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LES OBRES D’ADEQUACIÓ D’UN LOCAL AL P. PAU CASALS,
NÚM. 73 DE LA PINEDA
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a Disguimar Group SL el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’adequació d’un local al P. Pau Casals, núm. 73 de La Pineda, per import de 959,09 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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D) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS ESTRELLA, 18 DE RETORN
DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE
L’EDIFICI SITUAT AL C. ESTRELLA, NÚM. 18 DE VILA-SECA
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Estrella, 18 el retorn de la fiança
dipositada per les obres d’arranjament de l’edifici situat al c. Estrella, núm. 18 de
Vila-seca, per import de 600,00 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

E) SOL·LICITUD DEL SR. R. M. C. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
INSTAL·LACIÓ DE TRES PARASOLS AL C. JOSEP M. FOLCH I TORRES, NÚM. 4 DE
VILA-SECA
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. R. M. C. el retorn de la fiança dipositada per la instal·lació de
tres para-sols al c. Josep M. Folch i Torres, núm. 4 de Vila-seca, per import de 300,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

F) SOL·LICITUD DEL SR. J. M. R. R. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL
REBAIX DE LA VORERA AL C. HORT DE TORRELL, 36 DE VILA-SECA
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. M. R. R. el retorn de la fiança dipositada pel rebaix de la
vorera al c. Hort de Torrell, 36 de Vila-seca, per import de 600,00 €.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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G) SOL·LICITUD DEL SR. I. D. M. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA
INSTAL·LACIÓ D’UN TANCAMENT A LA PARCEL·LA ZR-9 DEL PP-VI-1 DE VILASECA
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, vista la
proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. I. D. M. el retorn de la fiança dipositada per la instal·lació d’un
tancament a la parcel·la ZR-9 del PP-VI-1 de Vila-seca, per import de 600,00 €,
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 I ÚLTIMA DE
LES OBRES DE MILLORA DE LES VORERES I ARRENCADA D’ARBRES AL CARRER
D’ISAAC ALBÉNIZ I DELS CARRERS DE MARCOS REDONDO I MONTSERRAT
CABALLÉ
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada de les obres de millora de les
voreres i arrencada d’arbres al carrer d’Isaac Albéniz i dels carrers de Marcos Redondo i
Montserrat Caballé.
Vista la certificació núm. 2 i última presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient i vista la proposta de la
Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i última corresponent a les obres
compreses a la Memòria valorada de les obres de millora de les voreres i arrencada
d’arbres al carrer d’Isaac Albéniz i dels carrers de Marcos Redondo i Montserrat Caballé,
realitzades per l’empresa AGROVIAL, SA, amb NIF núm. A25059924 per un import de
90.599,84 € sense IVA i 19.025,97 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un
total de 109.625,81 €.
SEGON. Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF18213) del pressupost municipal.
TERCER. Notificar l’adopció del present acord a l’empresa AGROVIAL, SA,
departament d’Urbanisme i al d’Intervenció.

al
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B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 DE LES
OBRES D’ENDERROC DE L’EDIFICI SITUAT AL C. DE LES CREUS, 25-27 DE
VILA-SECA
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, mitjançant la
que es va adjudicar les obres d’enderroc de l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27,
urbanització del solar restant i tractament de parets mitgeres.
Vista la certificació núm. 4 presentada per l’empresa
CONSTRUCTORA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.

ESTEVE

FERRÉ

D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient i vista la proposta de la
l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a les obres d’enderroc de
l’edifici situat al c. de les Creus, 25-27, urbanització del solar restant i tractament de
parets mitgeres, realitzades per ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm.
B4345152, per un import de 37.770,74 € sense IVA i 7.931,86 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 45.702,60 €.
SEGON. Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 13.2017.15300.61901 del
pressupost municipal.
TERCER. Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ESTEVE FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL, al departament d’Urbanisme i al d’Intervenció.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE MILLORES (I
AMPLIACIONS) DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILA-SECA. FASE 01
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses al projecte bàsic i d’execució de millores (i ampliacions)
del Cementiri municipal de Vila-seca. Fase 01.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta de l’alcalde
accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres compreses al
projecte bàsic i d’execució de millores (i ampliacions) del Cementiri municipal de Vilaseca. Fase 01, realitzades per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL, amb NIF núm.
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B43103639 per un import de 14.271,07 € sense IVA i 2.996,92 € en concepte d’IVA que
un cop incorporat dona un total de 17.267,99 €.
SEGON. Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.16400.61900 (OF19152) del pressupost municipal.
TERCER. Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ,
SL, al departament d’Urbanisme i al d’Intervenció.

D) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE LES
OBRES DE MILLORA DE LES VORERES C. SALAURIS, BAGÀ, SEGRE I MONTSENY
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada corresponent a la rehabilitació
urbanística i millora de l’accessibilitat de les voreres dels carrers Salauris, Bagà, del
Segre i Montseny.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA
D’EBRE, SA en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient i vista la proposta de l’alcalde
accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres compreses a la
Memòria valorada corresponent a la rehabilitació urbanística i millora de l’accessibilitat de
les voreres dels carrers Salauris, Bagà, del Segre i Montseny, realitzades per l’empresa
PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA, amb NIF núm. A43036342 per un import
de 37.571,17 € sense IVA i 7.889,95 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un
total de 45.461,12 €.
SEGON. Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF19155) del pressupost municipal.
TERCER. Notificar l’adopció del present acord a l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS
MORA D’EBRE, SA, al departament d’Urbanisme i al d’Intervenció.

E) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE REMODELACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER ROBERT
D’AGUILÓ (LOT 3)
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de remodelació de la xarxa de sanejament al carrer Robert
d’Aguiló (Lot 3).
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Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient i vista la proposta de l’alcalde
accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la certificació d’obres núm.1 corresponent a les obres de remodelació
de la xarxa de sanejament al carrer Robert d’Aguiló (Lot 3), realitzades per l’empresa
AGROVIAL, SA, amb NIF núm. A25059924, per un import de 38.456,56 € sense IVA i
8.075,88 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 46.532,44 €.
SEGON. Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF19154) corresponent del pressupost municipal.
TERCER. Notificar l’adopció del present acord a l’empresa AGROVIAL, SA al
departament d’Urbanisme i al d’Intervenció.
4.5 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
A) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI PER DICTAR ORDRE
D’EXECUCIÓ DE LA NETEJA DE LES PARCEL.LES ZR-4, ZR-5 I ZR-6 DEL PP-VI-1,
DE VILA-SECA. (EXP. 276/17)
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació de les
parcel·les ZR-4, ZR-5 i ZR-6, del PP-VI-1, de Vila-seca, exp. 276/17, propietat de
MARINO LÓPEZ XXI SL, on s’observen les següents deficiències:
•

Presenten un creixement incontrolat de la vegetació, plena de matolls que
envaeixen la via pública, i suposen un elevat risc d’incendi.

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

Neteja dels terrenys en el termini d’un mes.

Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a MARINO LÓPEZ XXI SL, amb
NIF B-22004113, per formular les al·legacions i presentar els documents que consideri
pertinents en defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al·legacions.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
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concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
vista la proposta de la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a MARINO LÓPEZ XXI SL, amb NIF B-22004113, que procedeixi a
l’execució de les actuacions necessàries per a conservar les parcel·les ZR-4, ZR-5 i ZR-6
del PP-VI-1, de Vila-seca, en les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment
exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja i desbrossada dels terrenys.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol·licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
TERCER. Notificar aquest acord a MARINO LÓPEZ XXI SL.

B) ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 522/17 DICTAT A SCHWARTZHAUTMONT CONSTRUCCIONES METÁLICAS SA PER ORDENAR LA NETEJA DE LA
PARCEL·LA F-29 DEL POLÍGON L’ALBA
Vist l’expedient d’ordre d’execució 522/17 dictat per resolució de l’Alcaldia de 22 de juny
de 2017, per ordenar a SCHWARTZ-HAUTMONT CONSTRUCCIONES METÁLICAS SA
la neteja del solar situat a la parcel·la F-29, del Polígon Industrial l’Alba.
Vist l’informe emès per l’inspector municipal en data 25 de juliol de 2017, en el que
comunica que s’han realitzat les tasques de neteja del solar.
Atès que per delegació efectuada mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de 30 de juny de
2015, correspon a la Junta de Govern Local dictar l’arxiu de l’expedient, i atesa la
proposta de la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 521/17 dictat a SCHWARTZ-HAUTMONT
CONSTRUCCIONES METÁLICAS SA, per haver procedit a la neteja de la parcel·la F-29,
del Polígon Industrial l’Alba, de Vila-seca.
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SEGON. Notificar aquest acord a l‘interessat.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS TERRITORIALS PER DICTAR ORDRE
D’EXECUCIÓ EN L’EXPEDIENT 446/17, DICTAT A HELADOS Y POSTRES SA
En data 7 de juny de 2017 s’incoa expedient d’ordre d’execució a HELADOS Y
POSTRES SA, per ordenar la neteja i tancament de la nau núm. 1 situada al Polígon
Estació de Vila-seca, on s’observen les següents deficiències:
- Per la façana de de la nau a l’Avinguda Ramon d’Olzina, la porta d’accés es troba
sense cap mena de sistema de tancament que impedeixi l’accés a l’interior.
- Les finestres tenen tots els vidres trencats, amb el consegüent risc que això
representa per als possibles usuaris de l’espai públic.
- Es comprova l’existència de cables elèctrics penjats a la façana a l’abast de
qualsevol persona, amb el desconeixement de si aquests estan en servei i poden
representar un risc per als usuaris de la via.
- A la façana est, que dóna al carrer de Masricart es pot comprovar l’existència d’un
accés provocat per l’enderroc de la paret que protegeix una de les zones de
ventilació de la nau. També es detecta que la porta d’accés de les mercaderies no
té pany ni cap sistema que impedeixi l‘accés a la nau.
- A la inspecció interior de la nau, es comprova que aquesta té les seves
instal·lacions en estat ruïnós, amb sostres trencats a punt de caure, portes sense
anclatge...
Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:
- Neteja exterior immediata de la finca i dels seus accessos i de tot el material o
runa generat.
- Tapiat de totes aquelles obertures, portes, reixes i elements de ventilació que
siguin susceptibles de permetre l’entrada: portes d’entrada en planta baixa, portes
de magatzem, finestrals i obertures en planta primera, i petites obertures de
ventilació.
- Retirada general d’envidrament.
- Eliminació i retirada de totes aquelles instal·lacions vistes de l’exterior de façana
que poden suposar perill.
En data 14 de juny de 2017 es presenta al Registre d’Entrades escrit d’al·legacions
R.E.2017004707, en el qual la propietat sol·licita un termini de 10 dies hàbils per a
l’execució de les actuacions requerides.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal considerant apropiat el termini de 10 dies
hàbils per realitzar les obres donat l’abast de les obres.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
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concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
atesa la proposta de la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a HELADOS Y POSTRES SA, que procedeixi a l’execució de les
actuacions necessàries per deixar en les condicions de seguretat i neteja legalment
exigibles, consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja exterior immediata de la finca i dels seus accessos i de tot el material o
runa generat.
- Tapiat de totes aquelles obertures, portes, reixes i elements de ventilació que
siguin susceptibles de permetre l’entrada: portes d’entrada en planta baixa, portes
de magatzem, finestrals i obertures en planta primera, i petites obertures de
ventilació.
- Retirada general d’envidrament.
- Eliminació i retirada de totes aquelles instal·lacions vistes de l’exterior de façana
que poden suposar perill.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini de 10 dies hàbils.
SEGON. Advertir a l’expedientat que d’acord amb la valoració emesa pels Serveis
Tècnics Municipals dels treballs d’execució subsidiària s’estima un pressupost de
7.332,79 €, sense perjudici de la valoració finalment resultant.
TERCER. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol·licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 521/17 DICTAT
A VILALTA CORPORACIÓN SA
Vist l’expedient 521/17 incoat per resolució de l’Alcaldia de 22 de juny de 2017, per
ordenar a VILALTA CORPORACIÓN SA, la neteja de les parcel·les 1F-1 a 1F-10 del PPVI-6.
Vist l’informe emès per l’inspector municipal en data 12 de juliol de 2017, en el que
manifesta que s’ha procedit a la neteja dels solars per part de la propietat.
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Atès que per delegació efectuada mitjançant acord de l’ajuntament Ple de 30 de juny de
2015, correspon a la Junta de Govern Local dictar l’arxiu de l’expedient, i atesa la
proposta de la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 521/17 dictat a VILALTA CORPORACIÓN SA,
per haver procedit a la neteja de les parcel·les de la seva propietat ubicades al PP-VI-6,
de Vila-seca.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.
E) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI DE RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 431/17
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 31 de maig de 2017, es va incoar expedient de
protecció de la legalitat urbanística al Sr. X. A. O. R., en relació a les actuacions
urbanístiques realitzades al c. Major, núm. 10, de Vila-seca, consistents en el canvi de la
porta d’entrada de l’immoble de planta baixa per alumini de color blanc, sense cap tipus
de llicència municipal o comunicació prèvia.
Vist l’escrit d’al.legacions presentat al Registre General d’Entrades, RE 2017004934, en
data 21 de juny de 2016, en el qual manifesta el desconeixement de la normativa
municipal i la voluntat d’adaptar la porta a la mateixa, però sol.licita un termini suficient
per poder fer front econòmicament a aquesta despesa.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en relació al contingut de la instància
presentada pel Sr. O., en el que considera oportú concedir un termini màxim de 2 mesos
per adaptar la porta a les ordenances municipals.
Ateses les facultats conferides pels arts. 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que per delegació efectuada mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de 30 de juny de
2015, correspon a la Junta de Govern Local dictar la resolució de l’expedient, i vista la
proposta de la Regidora de Serveis al Territori, la Junta de Govern acorda per unanimitat
el que segueix:
PRIMER: Estimar les al.legacions presentades pel Sr. X. A. O. R., d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte municipal.
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SEGON: Atorgar al Sr. X. A. O. R. un termini de 2 mesos per legalitzar la porta d’alumini
blanc instal.lada al c. Major, núm. 10, de Vila-seca, que s’haurà de realitzar d’acord amb
les Normatives Urbanístiques del Planejament General, complint les següents condicions:
• La porta haurà de ser de fusta envernissada, tant pel que fa a les obertures com,
si s’escau, a la col.locació de persianes.
TERCER: Advertir l’interessat que de conformitat amb l’article 225 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, transcorreguts dos mesos a partir de la notificació de la present
resolució sense complir la restauració ordenada, es podrà acordar per l’Ajuntament
l’execució subsidiària i al seu càrrec de les esmentades obres d’enderroc, sol.licitant-se
si s’escau, autorització del Jutjat del Contenciós-Administratiu de Tarragona per a
l‘entrada a l’immoble; o bé es podrà atorgar un nou termini d’execució amb imposició de
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.

F) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCTAL DE RESOLUCIÓ D’IMPOSICIÓ DE L’ORDRE
D’EXECUCIÓ EN L’EXPEDIENT 428/17
Atès que de l’informe de la Inspecció Municipal de 19 de juliol de 2017, es desprèn que la
parcel·la 124 del Polígon l’Alba, de Vila-seca, no es troba en les condicions de
conservació exigides per l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com la necessitat d’ordenar d’ofici
l’execució de les actuacions que a continuació es relacionen:
• Neteja i desbrossada del terreny.
El termini estimat per l’execució dels treballs és d’un mes.
El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 4.003,36 €.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució de treballs de conservació i de
rehabilitació es justifica en els motius següents:
•

L’estat de conservació del solar ple de vegetació, matolls i brutícia general, no
compleix amb els deures que la legislació vigent atorga als propietaris, i a més
suposa un elevat risc d’incendi atès el seu estat i les altes temperatures i absència
de pluges.

Per resolució de l’Alcaldia de data 31 de maig de 2017 es va iniciar l’expedient
administratiu per exigir al propietari de la parcel.la F-125 del Polígon l’Alba, de Vila-seca,
el compliment dels treballs que es detallen en l’informe tècnic.
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En aquella mateixa Resolució es va concedir al propietari/a un termini d’audiència de 10
dies per examinar l’expedient i presentar al·legacions. Durant aquest termini la persona
interessada no ha presentat cap al·legació.
FONAMENTS DE DRET
a) Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei del sòl i rehabilitació urbana (TRLSRU)
b) Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU)
c) Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU)
d) Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la
legalitat urbanística.
La competència per dictar la resolució de l’expedient correspon a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia
30 de juny de 2015.
Atesa la proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a TESIM SANT JORDI SL, com a propietari del solar situat a la
parcel·la F-125 del Polígon l’Alba, de Vila-seca, que en un termini d’un mes procedeixi a
realitzar les actuacions següents:
•

Neteja i desbrossada del terreny.

El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 4.003,36 €.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució de treballs de conservació es justifica
pels motius següents:
•

L’estat de conservació del solar ple de vegetació, matolls i brutícia general, no
compleix amb els deures que la legislació vigent atorga als propietaris, i a més
suposa un elevat risc d’incendi atès el seu estat i les altes temperatures i absència
de pluges.

SEGON. Advertir a TESIM SANT JORDI SL, que en cas d’incompliment injustificat
d’aquesta ordre d’execució, una vegada transcorregut el termini concedit per executarles, l’Ajuntament pot procedir a la imposició de quantes multes coercitives resultin
necessàries per fer efectiu el compliment del que s’ha ordenat, l’import de les quals pot
arribar fins als 3.000 euros, així com, en el seu cas, a l’execució subsidiària de les obres
a càrrec del propietari, si després de la imposició de la primera multa coercitiva persisteix
en la seva passivitat.
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TERCER. Fer constar que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la
seva notificació.
G) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCTAL DE RESOLUCIÓ D’IMPOSICIÓ DE L’ORDRE
D’EXECUCIÓ EN L’EXPEDIENT 568/17
Atès que de l’informe de la Inspecció Municipal de 7 d’agost de 2017, es desprèn que la
finca ubicada a l’Av. Verge de Montserrat, núm. 62, de Vila-seca, no es troba en les
condicions de conservació exigides per l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com la necessitat
d’ordenar d’ofici l’execució de les actuacions que a continuació es relacionen:
• Neteja i desbrossada del terreny
El termini estimat per l’execució dels treballs és d’un mes.
El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 1.375,50 €.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució de treballs de conservació i de
rehabilitació es justifica en els motius següents:
• L’estat de conservació del solar ple de vegetació, matolls i brutícia general, no
compleix amb els deures que la legislació vigent atorga als propietaris, i a més
suposa un elevat risc d’incendi atès el seu estat i les altes temperatures i absència
de pluges.
Per resolució de l’Alcaldia de data 6 de juliol es va iniciar l’expedient administratiu per
exigir al propietari del solar ubicat a l’av. de la Verge de Montserrat, núm. 62, el
compliment dels treballs que es detallen en l’informe tècnic.
En aquella mateixa Resolució es va concedir al propietari/a un termini d’audiència de 10
dies per examinar l’expedient i presentar al·legacions. Durant aquest termini la persona
interessada no ha presentat cap al·legació.
FONAMENTS DE DRET
e) Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei del sòl i rehabilitació urbana (TRLSRU)
f) Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU)
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g) Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (RLU)
h) Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la
legalitat urbanística.
La competència per dictar la resolució de l’expedient correspon a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia
30 de juny de 2015.
Atesa la proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a TABIGUIX SL, com a propietari del solar situat a l’av. de la Verge de
Montserrat, núm. 62 de Vila-seca, que en un termini d’un mes procedeixi a realitzar les
actuacions següents:
• Neteja i desbrossada del terreny.
El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 1.375,50 €.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució de treballs de conservació es justifica
pels motius següents:
• L’estat de conservació del solar ple de vegetació, matolls i brutícia general, no
compleix amb els deures que la legislació vigent atorga als propietaris, i a més
suposa un elevat risc d’incendi atès el seu estat i les altes temperatures i absència
de pluges.
SEGON. Advertir a TABIGUIX SL, que en cas d’incompliment injustificat d’aquesta ordre
d’execució, una vegada transcorregut el termini concedit per executar-les, l’Ajuntament
pot procedir a la imposició de quantes multes coercitives resultin necessàries per fer
efectiu el compliment del que s’ha ordenat, l’import de les quals pot arribar fins als 3.000
euros, així com, en el seu cas, a l’execució subsidiària de les obres a càrrec del
propietari, si després de la imposició de la primera multa coercitiva persisteix en la seva
passivitat.
TERCER. Fer constar que contra questa Resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la
seva notificació.
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H) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCTAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’ARXIU
DE L’EXPEDIENT 537/17
Per resolució de l’Alcaldia de 26 de juny de 2017 s’incoa expedient d’ordre d’execució per
ordenar la neteja del solar ubicat a l’av. de la Verge de Montserrat, núm. 49, de Vila-seca.
L’inspector municipal emet informe en data 1 d’agost de 2017, en el que manifesta que
s’ha procedit a la neteja del solar.
Vista la proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.
Arxivar
l’expedient
d’ordre
d’execució
537/17
dictat
al
Sr.
E. J. A. M., per ordenar la neteja de la parcel.la situada a l’av. Verge de Montserrat, núm.
49, de Vila-seca, d’acord amb l’informe emès per l’Inspector Municipal en el que confirma
que s’han realitzat els treballs de neteja de la mateixa, donant compliment a l’article 197
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
SEGON. Notificar aquest acord al Sr. E. J. A. M..

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PAGAMENTS DE LA SUBVENCIÓ PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.
A) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCIDENTAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D’APROVAR EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS
I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i
eliminació de barreres arquitectòniques, aprovada per acord de la JGL de data 24 de
setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de
2014.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. F. R., per la instal·lació d’un ascensor al c.
Salauris, núm. 5, 1r. de Vila-seca i vistos els informes favorables emesos pels Serveis
Tècnics i Jurídics Municipals en data 5 d’abril i 19 d’abril de 2016, en els que s’acredita el
compliment dels requisits de la convocatòria.
Vista la sol·licitud del Sr. A. F. R. per la instal·lació d’un ascensor al c. Salauris, núm. 5
1er. de Vila-seca presentada davant d’aquest Ajuntament de Vila-seca en data 3 d’abril
de 2017 (RE 2644) pel pagament de la subvenció concedida, així com l’informe de
conformitat emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 15 de juny de 2017.
Vist que els sol·licitants de la subvenció justifiquen haver executat l’objecte de la
subvenció mitjançant l’aportació de les factures corresponents, i acrediten el pagament a
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l’empresa instal·ladora així com la realització de les obres de la instal·lació, d’acord amb
el projecte presentat i la llicència atorgada, tal i com disposa la base quarta de la
convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció de data 7 d’agost de 2017 en el que es fa constar l’existència
de consignació a la partida pressupostària 2017.13.15220.48900 AD-7515 per tal de
finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Atesa la proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la justificació i el pagament al Sr. A. F. R., d’una subvenció per import
de 6.000,00 € per la instal·lació d’un ascensor al c. Salauris, núm. 5, 1r. de Vila-seca,
d’acord amb la llicència d’obres concedida i segons la relació de propietaris adjunta.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

B) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCIDENTAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D’APROVAR EL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS
I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i
eliminació de barreres arquitectòniques, aprovada per acord de la JGL de data 24 de
setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de
2014.
Vista la sol·licitud presentada pels Srs. J. R. P. i M. P. F. R., per la instal·lació d’un
ascensor al c. Salauris, núm. 5 2n. de Vila-seca i vistos els informes favorables emesos
pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 5 d’abril i 19 d’abril de 2016, en els que
s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vista la sol·licitud dels Srs. J. R. P. i M. P. F. R. per la instal·lació d’un ascensor al c.
Salauris, núm. 5 2n. de Vila-seca presentada davant d’aquest Ajuntament de Vila-seca en
data 3 d’abril de 2017 (RE 2644) pel pagament de la subvenció concedida, així com
l’informe de conformitat emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 15 de juny de
2017.
Vist que els sol·licitants de la subvenció justifiquen haver executat l’objecte de la
subvenció mitjançant l’aportació de les factures corresponents, i acrediten el pagament a
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l’empresa instal·ladora així com la realització de les obres de la instal·lació, d’acord amb
el projecte presentat i la llicència atorgada, tal i com disposa la base quarta de la
convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció de data 7 d’agost de 2017 en el que es fa constar l’existència
de consignació a la partida pressupostària 2017.13.15220.48900 AD-7516 per tal de
finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Atesa la proposta de la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la justificació i el pagament als Sr. J. R. P. i M. P. F. R. respectivament,
d’una subvenció per import de 6.000,00 € per la instal·lació d’un ascensor al c. Salauris,
núm. 5 2n. de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida i segons la relació de
propietaris adjunta.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

C) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCIDENTAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D’APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER INSTAL·LACIÓ
D’ASCENSORS I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i
eliminació de barreres arquitectòniques, aprovada per acord de la JGL de data 24 de
setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de
2014. (Línia 1)
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. L. M. B., per la supressió de barreres
arquitectòniques a l’habitatge situat al c. Galceran de Pinós, núm. 54 de Vila-seca i vistos
els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 5
d’abril de 2016, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vista la sol·licitud de la Sra. M. L. M. B. per la supressió de barreres arquitectòniques a
l’edifici situat al c. Galceran de Pinós, núm. 54 de Vila-seca presentada davant d’aquest
Ajuntament de Vila-seca en data 20 de gener de 2017 (RE 366) pel pagament de la
subvenció concedida, així com l’informe de conformitat emès pels Serveis Tècnics
Municipals en data 1 de juny de 2017.
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Vist que els sol·licitants de la subvenció justifiquen haver executat l’objecte de la
subvenció mitjançant l’aportació de les factures corresponents, i acrediten el pagament a
l’empresa instal·ladora així com la realització de les obres de la instal·lació, d’acord amb
el projecte presentat i la llicència atorgada, tal i com disposa la base quarta de la
convocatòria.
Vist l’informe d’Intervenció en data 7 d’agost de 2017 en el que es fa constar l’existència
de consignació a la partida pressupostària 2017.13.15220.48900 AD 7514 per tal de
finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Atesa la proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la justificació i el pagament a la Sra. M. L. M. B., de la subvenció per
import de 4.478,76 € per la instal·lació d’un elevador de persones al c. Galceran de Pinós,
núm. 54 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida i segons la relació de
propietaris adjunta.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER A
L’ARRANJAMENT DE FAÇANA.
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
24 de setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre
de 2014. (Línia 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Estrella, 18 per a la
reparació i arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Estrella, núm. 18, i vistos els
informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 25 i 28
d’octubre de 2016, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist que els sol·licitants de la subvenció justifiquen haver executat l’objecte de la
subvenció mitjançant l’aportació de les factures corresponents, i acrediten el pagament a
l’empresa instal·ladora així com la realització de les obres de la instal·lació, d’acord amb
el projecte presentat i la llicència atorgada, tal i com disposa la base quarta de la
convocatòria així com l’informe de conformitat emès pels Serveis Tècnics Municipals en
data 29 de maig de 2017.
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Vist l’informe d’Intervenció de data 7 d’agost de 2017 en el que es fa constar l’existència
de consignació pressupostària a la partida 2017.13.15220.48900 AD-7524 per tal de
finançar la subvenció sol·licitada.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Atesa la proposta de l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pagament de la Comunitat de Propietaris Estrella, 18 amb DNI H43.209.717 d’una subvenció per import de 1.700,00 € per l’arranjament, i reparació de la
façana de l’edifici situat al c. Estrella, núm. 18 de Vila-seca, d’acord amb la llicència
d’obres concedida.
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
CONSTRUCCIÓ DE 84 NÍNXOLS (MÒDUL E) AL CEMENTIRI MUNICIPAL.

DE

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 10 d’abril de 2017, es va aprovar
iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses a la Memòria valorada
corresponent a les obres de construcció de 84 nínxols (Mòdul E) al Cementiri municipal,
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària, i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert, i el preu més baix com a únic criteri d’adjudicació, 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 TORRENTS CERVELLO CONSTRUCCIONS, SL, s’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 de de l’alcalde accidental, la Junta de Govern local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa TORRENTS CERVELLO CONSTRUCCIONS, SL, amb
NIF núm. B43857192, el contracte de les obres compreses a la Memòria valorada
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corresponent a els obres de construcció de 84 nínxols (Mòdul E) al Cementiri municipal,
d’acord amb la proposta presentada pel preu de 72.889,81 € (sense IVA), 15.306,86 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 88.196,67 € (IVA inclòs) mitjançant procediment obert
i amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2017.13.16400.62200 (D-19513) del pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència econòmica i
tècnica d’acord amb la clàusula setzena 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 de 3.644,49 €, 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.
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 D’UN AGENT INTERÍ DE LA
POLICIA LOCAL PER A COBRIR UN LLOC 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.
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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 4-8-17 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 60) que es va
produir a partir del 3-3-2017, 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 pel fet que l’agent interí contractat per a la seva substitució ha renunciat al servei
amb data 4-8-2017.
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 12-2017-423, de 9 d’agost de 2017.
Atès que l’aprovació de les bases de selecció i 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 de 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 4-8-17, mitjançant la
contractació d’1 agent funcionari interí. 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 15-8-2017, 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, del senyor següent:
- Sr. F. L. O., com a agent interí de la Policia Local (Grup C-2), per a cobrir la vacant del
lloc de treball (ID 60) provocada per la renuncia de l’agent interí Lorenzo Fernández
González, el qual cobria la vacant deixada per la finalització de la comissió de serveis de
l’agent que l’ocupava i el seu reingrés a l’Ajuntament d’origen (Montblanc) que es va
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produir a partir del 3-3-17. La seva durada serà fins a la provisió de l’esmentat lloc vacant
pel sistema reglamentari.
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 10.570,90 euros
(nòmines i Seguretat Social incloses) amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost vigent [(SB 15-13200-12004 (4104,32 €), CD 15-13200-12100 (1.395,56 €),
CE 15-13200-12101 (2.047,20 €) i CP 15-13200-15000 (304,91 €), SS 15.9200-16000
(2.718,91 €)] 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.
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, D’EFECTUAR L’ABONAMENT DEL 50% DELS SERVEI
DE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS, ANY 2017.
Atès el conveni de col·laboració que regula el servei de recollida de gossos i altres
animals abandonats vius o ferits, formalitat el 10 de maig de 2005 entre el Consell
Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca, pel qual aquest últim delega el
servei supramunicipal de forma indefinida el servei de recollida de gossos i altres animals
abandonats vius o ferits.
Atès que el finançament del servei es du a terme utilitzant la següent fórmula: el 100% de
les despeses es repartiran entre tots els municipis afectes al mateix, un 50% en funció
dels habitants del municipi i l’altra 50% a la finalització de cada exercici, en funció dels
animals recollits.
Atesa la liquidació formulada pel Consell Comarcal del Tarragonès, justificant i indicant l’
import que correspon assumir a l’Ajuntament de Vila-seca en concepte del primer
semestre (50%) de l’exercici 2017, elaborat en funció del nombre d’ habitants del
municipi.
Atès que l’òrgan competent per aprovar la despesa és la Junta de Govern Local, per
delegació de l’Alcaldia en decret de 30/06/2015.
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Atès l’informe favorable de l‘Interventor municipal, informe de fiscalització 12-2017-365.
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. Aprovar la despesa per import de 7.761,97 € i el seu pagament a favor del Consell
Comarcal del Tarragonès, relatiu al primer 50% de l‘anualitat 2017 que correspon assumir a
l’Ajuntament de Vila-seca en funció del nombre d’habitants del municipi, d’acord amb la
clàusula tercera del conveni de col·laboració formalitzat el 10 de maig de 2005, del servei de
recollida de gossos i altres animals abandonats vius o ferits.
L’esmentat import serà ingressat mitjançant transferència al compte corrent del Consell
(Catalunya
Caixa
2013-3056-09-0210099391),
amb
càrrec
a
la
partida
2017.13.16211.22700 (PGCP 629) (ADO 17928)
SEGON. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció de
Fons Municipal.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA LLICÈNCIA DE SUBSTITUCIÓ DE VEHICLE
DESTINAT A TAXI.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. R. M., on demana la concessió de llicència per a
la substitució del vehicle destinat a taxi, amb llicència municipal núm. 6, matrícula
9281HFF, de 5 places, per un altre de nova adquisició, marca VOLKSWAGEN, model
Caravelle KOMBI, matrícula 2331 KBZ, així com l’increment de places de 5 a 9.
Vist que l’art. 13 del Reglament municipal del servei urbà del taxi, en la seva nova
redacció aprovada per acord plenari de 30 de juny de 2016, disposa que l’Ajuntament
prendrà les mesures necessàries per a garantir en tot moment que el nombre de
llicències de taxi habilitades per al transport de viatgers en vehicles de més de cinc
places i fins a nou places, inclòs el conductor, sigui conforme amb l’article 10 del mateix
reglament.
Atès que el titular d’una llicència podrà substituir el vehicle/automòbil aplicat a aquesta
per un altre que compleixi amb el previst en el Reglament municipal, prèvia autorització
expressa de l'Ajuntament i s’acompleixi amb els requisits de l’article 20.4 de la Llei
19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
Atès que es reuneixen les restants condicions assenyalades al vigent Reglament del
servei urbà de taxi del municipi de Vila-seca.
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:
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PRIMER. Concedir al Sr. A. R. M. llicència per a la substitució del vehicle destinat a taxi,
amb llicència municipal núm. 6, matrícula 9281HFF, de 5 places, per un altre de nova
adquisició, marca VOLKSWAGEN, model Caravelle KOMBI, matrícula 2331KBZ, així com
l’ increment de places de 8 a 9, d’acord amb allò que assenyala el vigent Reglament del
servei urbà de taxi del municipi de Vila-seca.
SEGON. El vehicle ha d’anar proveït d’un aparell taxímetre que permeti l’aplicació de les
tarifes vigents, degudament precintat i comprovat, situat a sobre del terç superior central del
quadre de comandament del vehicle, de forma que en tot moment resulti completament
visible per al viatger la lectura de la tarifa i el preu.
TERCER. Que per part de la Policia Local es faci la revisió al nou vehicle.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REQUERIMENT PREVI DE DOCUMENTACIÓ DE
LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU D’ESPAIS DEL DOMINI PÚBLIC DEL MERCAT
MUNICIPAL.
La Junta de Govern Local en data 10 d’abril de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació i el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per l’adjudicació
en règim de concessió de demanial de diverses parades del mercat municipal (Exp.
143/2017), per procediment obert, 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. 87
de 8 de maig 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 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.
Atès que amb les dates 5, 12 de juny, 5 i 7 de juliol, es constituí la Mesa de Contractació i
aquesta, després de la recepció i validació de l’informe emès en data 26 de juny, realitzà
la corresponent proposta d’adjudicació a favor dels licitadors que han obtingut la
puntuació necessària segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula 12ena.
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, i 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. Aprovar la valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data 7 de juliol
de 2017 en aplicació del criteris establerts a la clàusula 14.5 del procediment per
l’adjudicació en règim de concessió de demanial de diverses parades del mercat municipal
per procediment obert.
Quadre resum de la proposta de designació
LICITADOR

PARADES
SOL·LICITADES
29-30-31

SALADITOS,
SL

L. E. G.
(FRUITERIA CA
L’AVI)

CRITERIS
OBJECTIUS
50

CRITERIS
SUBJECTIUS
29

TOTAL
PUNTUACIÓ
79

32-33-34

50

24

74

A.M. E. D.

19

50

37

87

VILA-SECA
MAR, SL
CARNISSERIA
NANDA
(F. B. M.)

24 I 25

50

28

78

36

50

25

75

35F

50

25

75

CARNISSERIA
NANDA
(F. B. M.)

SEGON. Segons la qual, les ofertes que han obtingut la puntuació necessària, en
aplicació del criteris establerts a la clàusula 14.5ª del Plec, és la formulada per la qual, en
el termini de 10 dies hàbils següents a aquell a que hagi rebut la notificació, aporti a
l’Ajuntament de Vila-seca les següents quantitats en concepte de garantia definitiva i la part
proporcional dels anuncis de licitació al BOPT:
LICITADOR

SALADITOS,
SL
(NIF
B55616726)
L. E. G.
(FRUITERIA CA
L’AVI)
(39879519-A)
A. M. E. D.
(39847160M)

PARADES

GARANTIA
DEFINITIVA

29-30-31

1.225,80 €

PART PROPORCIONAL
ANUNCIS DE
LICITACIÓ AL BOPT
33,54 €

32-33-34

1.225,80 €

33,54 €

19

408,60 €

11,18 €
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VILA-SECA
MAR, SL
(B434284432)
CARNISSERIA
NANDA
(F. B. M.)
(49974646Q)
CARNISSERIA
NANDA
(F. B. M.)
(49974646Q)

24 I 25

817,20 €

22,37 €

36

408,60 €

11,18€

35F

743,16 €

18,64€

TERCER. De conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 14.6 del plec de
clàusules administratives i notificar i requerir als licitadors que s’esmenten al punt
anterior, perquè dins dels DEU dies hàbils següents a rebre la corresponent notificació,
aportin a l’Ajuntament de Vila-seca:
- certificats d’estar al corrent amb Hisenda, l’Ajuntament de Vila-seca la Seguretat Social.
- document acreditatiu d’estar donat d’alta de l’IAE en l’exercici corrent o l’últim rebut
degudament abonat, en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte i en relació a les
activitats que realitza en la data de presentació de les proposicions.
- justificar l’existència d’una pòlissa d’assegurances de R. Civil (capital mínim assegurat de
300.000,00 €) amb les termes i condicions que s’estableix en l’apartat 14.6 i rebut acreditatiu
de la seva vigència.
- declaració responsable del proponent que en relació als seus treballadors, inclosos
autònoms, compleix estrictament amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts
per al normativa vigent, incloses les obligacions en matèria formació i vigilància de la salut
amb el compromís de presentar la documentació necessària i suficient que justifiqui la
veracitat de la declaració anterior si així se li requereix per l’Ajuntament.
QUART. Advertir als licitadors que de no complir aquest requeriment no procedirà
l’adjudicació al seu favor i en aquest cas l’Ajuntament ha de procedir a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.
CINQUÈ. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant i
notificar-ho als licitadors i a l’àrea econòmica.
SISÈ. Que realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL REQUERIMENT PREVI DE DOCUMENTACIÓ DE
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE
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LA SEU ELECTRÒNICA, PORTAL DE TRANSPARÈNCIA I WEB DE L’AJUNTAMENT I
PATRONATS.
La Junta de Govern Local en data 15 de maig de 2017 va aprovar l’expedient de
contractació i el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per la
contractació dels serveis d’hostatge, assistència tècnica, manteniment i suport de les seus
electròniques, els portals de transparència i les webs de l’Ajuntament de Vila-seca, el
Patronat de Turisme i el Patronat Municipal de Música (Exp. 299/2017), per procediment
obert, 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.103 de 30
de maig 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 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.
Atès que amb les dates 20, 26 de juny, 3 i 7 de juliol , es constituí la Mesa de
Contractació i aquesta, després de la recepció i validació de l’informe emès en data 6 de
juliol, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor del licitador que ha obtingut
la puntuació necessària segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula 12ena.
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, 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. Aprovar la valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data 7 de juliol
de 2017 en aplicació del criteris establerts a la clàusula 14.4 del procediment per la
contractació dels serveis d’hostatge, assistència tècnica, manteniment i suport de les seus
electròniques, els portals de transparència i les webs de l’Ajuntament de Vila-seca, el
Patronat de Turisme i el Patronat Municipal de Música.
Quadre resum de les puntuacions totals:

CRITERIS
SUBJECTIUS

CRITERIS
OBJECTIUS

PUNTUACIÓ
TOTAL
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CESC-IT ENGINYERIA DEL
SOFTWARE, SLU
ASAC COMUNICACIONES ,
SL

15

78,00

93,00

13

74,86

87,86

SEGON. Segons la qual, l’oferta que ha obtingut la puntuació necessària, en aplicació del
criteris establerts a la clàusula 14.5ª del Plec, és la formulada per CESC-IT ENGINYERIA
DEL SOFTWARE, SLU amb NIF B-35.399.135, la qual, en el termini de 10 dies hàbils
següents a aquell a que hagi rebut la notificació, aporti a l’Ajuntament de Vila-seca en
concepte de garantia definitiva l’import de 3.540 euros.
TERCER. De conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 14.6 del plec de
clàusules administratives i notificar i requerir a perquè dins dels DEU dies hàbils següents
a rebre la corresponent notificació, aporti a l’Ajuntament de Vila-seca:
- certificats d’estar al corrent amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
- justificar l’existència d’una pòlissa d’assegurances de R. Civil i rebut acreditatiu de la seva
vigència.
- compromís d’abonar l’anunci d’adjudicació i compromís de sotmetre’s per a la resolució de
totes les controvèrsies o incidències que de manera directa o indirecta puguin derivar-se de
l’execució del contracte als jutjats del contenciós administratiu amb jurisdicció a Tarragona i
amb renúncia al fur jurisdiccional que correspongui al licitador.
- abonar les despeses de publicació referents a l’anunci de licitació al BOPT(2017-4242) per
import de 156,30 euros.
QUART. Advertir al licitador que de no complir aquest requeriment no procedirà
l’adjudicació al seu favor i en aquest cas l’Ajuntament ha de procedir a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.
CINQUÈ. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant i
notificar-ho als licitadors i a l’àrea econòmica.
SISÈ. Que realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL.
Vist l’escrit presentat per la Sra. F. L. P. en data 24-3-2017 (RE 2361), pel que formula
reclamació d’indemnització econòmica pels danys corporals derivats de la lesió patida el
dia 26-2-2017 quan, segons la seva versió dels fets, va caure al terra pel mal estat del
paviment de la plataforma de contenidors soterrats de la Plaça de l’Església de Vila-seca.
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Atès que la reclamació de la Sra. L. ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), i conté els
elements indispensables per a iniciar la tramitació.
Atès que la part reclamant ha acompanyat la documentació que ha considerat pertinent
als seus interessos a l’hora de justificar la relació causal entre el dany sofert i el
funcionament del servei públic implicat, sense valoració de la quantia indemnitzatòria.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros, S. A.
Atès que en data 29/3/17 (RS 1307) es va notificar formalment a la part reclamant el
contingut del Decret d’Alcaldia de 27-3-17, d’admissió a tràmit de la reclamació de
Responsabilitat Patrimonial Exp. 230/17, sense que dins el termini de 10 dies hàbils
comptadors a partir de la seva recepció la part reclamant hagi aportat altres documents a
l’expedient o proposat altres mitjans de prova per a la justificació determinant de
l’existència de la relació o nexe causal, directa i exclusiva, entre el dany o lesió soferta i el
funcionament del servei públic imputat.
Atès que l’instructor, mitjançant providència de data 9-6-17 (RS 2553), va notificar a la
part interessada (13-6-2017) el termini d’audiència i que, transcorregut el mateix, desprès
d’haver comparegut per efectuar l’examen personal i directe de l’expedient complert i
haver-ne reclamat còpia, no s’ha acreditat cap al·legació ni aportació de documentació
per la seva part. Per la qual cosa se la té per desistida d’aquest tràmit, i del de proposar a
l’òrgan instructor la finalització convencional del procediment.
Atès que s’han practicat els informes considerats necessaris -Policia Local i Serveis
Públics-, per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les
quals hagi de pronunciar-se la resolució del procediment. Dels quals s’ha de concloure
que ha d’apreciar-se la inexistència de responsabilitat patrimonial per quan de la
insuficient activitat probatòria ja referida, si bé es pot refutar acreditada l’existència d’un
accident, en canvi, no s’acredita la relació causal entre el funcionament normal del servei
i els perjudicis al·legats (elements determinants perquè prosperi la reclamació formulada),
motiu pel qual, en base a la normativa reguladora i criteris jurisprudencials de aplicació, si
escau la seva desestimació.
Vista la proposta de resolució que fa l’Instructor del procediment de data 4-8-2017, de
criteri desestimatori de l’expedient per manca d’acreditació del nexe causal entre el
funcionament del servei públic i la caiguda patida per la Sra. Labella Pelayo.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta de la Regidoria de Serveis Generals i
Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. F.
L. P. en data 24-3-2017 (RE 2361), per no donar-se la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis de l’Ajuntament i el dany produït, que és requisit indispensable
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perquè entri en consideració la responsabilitat patrimonial objectiva tal com estableix l’art.
32 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, d’acord amb els
raonaments i motivacions tècnic i jurídics de la part expositiva del present acord i que es
donen per reproduïts (Exp. GOV/230/15).
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar, i comunicar-ho a la
companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament per mitjà del
mediador d’assegurances, i a la Intervenció Municipal.
5.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
A) Vista la sol·licitud efectuada per C. A.G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR OH QUE BO! del qual és
titular, situat al Parc de la Riera, 3 local 6 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
PRIMER. Concedir a C. A. G. llicència per a la instal·lació de 8 taules i 32 cadires a la via
pública de BAR OH QUE BO!, situat al Parc de la Riera, 3 local 6 de Vila-seca.
SEGON. Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’estiu compresa entre
01/03/2017 i 31/10/2017.
TERCER. Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 1.632,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 767155), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUART. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per aquest
tipus d’activitat.

B) Vista la sol·licitud efectuada per M T. S. LL. en què demana llicència municipal per a
l'ocupació de 40 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu establiment
destinat a l'activitat souvenirs, venda de regals, samarretes i articles de platja, al Ps Pau
Casals (Punta Prima) local 2B i 3B de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
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PRIMER. Concedir a M T. S.LL., llicència municipal per a l'ocupació de 40 m2 de la via
pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat souvenirs, venda de regals,
samarretes i articles de platja, situat al Ps Pau Casals (Punta Prima) local 2B i 3B de la
Pineda.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 3.400 €, que ha estat ingressada mitjançant
dipòsit previ (Liquidació núm. 794086), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

C) Vista la sol·licitud efectuada per FUNNY DRINKS, SL en què demana llicència municipal
per a l'ocupació de 40 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu establiment
destinat a l'activitat bar restaurant, al Ps Pau Casals (Punta Prima) local 14 B de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
PRIMER. Concedir a FUNNY DRINKS, SL, llicència municipal per a l'ocupació de 40 m2 de
la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat bar restaurant, situat al Ps Pau
Casals (Punta Prima) local 14 B de la Pineda.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 3.400 €, que ha estat ingressada mitjançant
dipòsit previ (Liquidació núm. 772811), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

D) Vista la sol·licitud efectuada per 96 COOL BARCELONA, SL en què demana llicència
municipal per a l'ocupació de 40 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu
establiment destinat a l'activitat boutique, al Ps Pau Casals (Punta Prima) local 06 B i 07 B
de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:

50

PRIMER. Concedir a 96 COOL BARCELONA, SL, llicència municipal per a l'ocupació de 40
m2 de la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat boutique, situat al Ps
Pau Casals (Punta Prima) local 06 B i 07 B de la Pineda.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 3.400 €, que ha estat ingressada mitjançant
dipòsit previ (Liquidació núm. 794087), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

E) Vista la sol·licitud efectuada per FUNNY DRINKS, SL en què demana llicència municipal
per a l'ocupació de 20 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu establiment
destinat a l'activitat punt de venda de gelats, al Ps. Pau Casals (Punta Prima) 45, edif.
Mediterrània, local 11 de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
PRIMER. Concedir a FUNNY DRINKS, SL, llicència municipal per a l'ocupació de 20 m2 de
la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat punt de venda de gelats, situat
al Ps. Pau Casals (Punta Prima) 45, edif. Mediterrània, local 11 de la Pineda.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 1.700,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772809), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

F) Vista la sol·licitud efectuada per FUNNY DRINKS, SL en què demana llicència municipal
per a l'ocupació de 40 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu establiment
destinat a l'activitat bar restaurant, al Ps. Pau Casals (Punta Prima) 45, edif. Mediterrània,
local 12 i 13 de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
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PRIMER. Concedir a FUNNY DRINKS, SL, llicència municipal per a l'ocupació de 40 m2 de
la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat bar restaurant, situat al Ps.
Pau Casals (Punta Prima) 45, edif. Mediterrània, local 12 i 13 de la Pineda.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 3.400,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772810), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

G) Vista la sol·licitud efectuada per DOLCE VITA REGALS, SL en què demana llicència
municipal per a l'ocupació de 20 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu
establiment destinat a l'activitat articles regal, al Ps Pau Casals (Punta Prima) 45, edif.
Medit., local 09 de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
PRIMER. Concedir a DOLCE VITA REGALS, SL, llicència municipal per a l'ocupació de 20
m2 de la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat articles regal, situat al
Ps Pau Casals (Punta Prima) 45, edif. Medit., local 09 de la Pineda.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 1.700 €, que ha estat ingressada mitjançant
dipòsit previ (Liquidació núm. 772828), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

H) Vista la sol·licitud efectuada per MIL·LENIUM 3000, SL en què demana llicència
municipal per a l'ocupació de 40 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu
establiment destinat a l'activitat objectes de regal i articles de viatge, al Ps. Pau Casals
(Punta Prima) 45, edif. Medit., local 14 i 15 de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
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PRIMER. Concedir a MIL·LENIUM 3000, SL, llicència municipal per a l'ocupació de 40 m2
de la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat objectes de regal i articles
de viatge, situat al Ps. Pau Casals (Punta Prima) 45, edif. Medit., local 14 i 15 de la Pineda.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 3.400 €, que ha estat ingressada mitjançant
dipòsit previ (Liquidació núm. 772827), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

I) Vista la sol·licitud efectuada per RAM ESPORT SCP en què demana llicència municipal
per a l'ocupació de 20 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu establiment
destinat a l'activitat souvenirs, de roba i articles esportius, al Ps Pau Casals (Punta Prima)
Local 16 de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
PRIMER. Concedir a RAM ESPORT SCP, llicència municipal per a l'ocupació de 20 m2 de
la via pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat souvenirs, de roba i articles
esportius, situat al Ps Pau Casals (Punta Prima) Local 16 de la Pineda.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 1.700,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801227), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

J) Vista la sol·licitud efectuada per RAMJAU, SL en què demana llicència municipal per a
l'ocupació de 20 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu establiment
destinat a l'activitat Venda de roba i canvi de moneda, al Ps Pau Casals (Punta Prima) 45,
edif. Mediterrània, local 10 de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
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PRIMER. Concedir a RAMJAU, SL, llicència municipal per a l'ocupació de 20 m2 de la via
pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat Venda de roba i canvi de moneda,
situat al Ps Pau Casals (Punta Prima) 45, edif. Mediterrània, local 10 de la Pineda.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 1.700,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801225), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

K) Vista la sol·licitud efectuada per RAMJAU SL en què demana llicència municipal per a
l'ocupació de 20 m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu establiment
destinat a l'activitat venda de roba, al Ps Pau Casals (Punta Prima) local 11 B de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
PRIMER. Concedir a RAMJAU SL, llicència municipal per a l'ocupació de 20 m2 de la via
pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat venda de roba, situat al Ps Pau
Casals (Punta Prima) local 11 B de la Pineda.
SEGON. Aprovar la liquidació per un import de 1.700 €, que ha estat ingressada mitjançant
dipòsit previ (Liquidació núm. 801226), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

L) Vista la sol·licitud efectuada per LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.,en què demana
llicència municipal per instal·lació d’exposició itinerant per projecte educatiu gratuït que
fonamenta l’alimentació saludable, els dies 16, 17 i 18 d’agost al parc de la Riera de Vilaseca.
Atesos els informes emesos al respecte.
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 següent:
PRIMER. Concedir a LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U en què demana llicència per
instal·lació d’exposició itinerant per projecte educatiu gratuït que fonamenta l’alimentació
saludable, els dies 16, 17 i 18 d’agost al parc de la Riera de Vila-seca.
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SEGON. Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 408,45€ (ocupació via pública) i
800,00€ (import fiança), que han estat ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.
801300 i 801308) respectivament, d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances
Fiscals Municipals.
TERCER. La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
6è. ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A EMPRESES I NOUS
EMPRENEDORS DEL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2016.
A) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa EXCAVACIONES MARCELINO LINARES,
SL, empresa que té aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats majors de 50 anys, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el
Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa referenciada ha sol·licitat el
pagament de la subvenció i ha presentat la documentació necessària segons les bases
reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa EXCAVACIONES
MARCELINO LINARES,SL, es proposa el pagament d’un incentiu total per import de
4.000 euros en relació a la contractació d’un treballador major de 50 anys, amb un
contracte de 12 mesos.
Vist l’informe amb conformitat condicionada de la Intervenció Municipal i vista la proposta
de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa final per import de 4.000 euros i el pagament a l’empresa
EXCAVACIONES MARCELINO LINARES, SL, en relació a la contractació d’un
treballador major de 50 anys amb un contracte de 12 mesos, a càrrec de la partida
14.24100.47000 i operació 201700017642 del vigent pressupost municipal.

SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
EXCAVACIONES MARCELINO LINARES, SL.
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B) Vista la relació que consta a l’expedient amb data 2 de juny de 2017, on hi figuren les
empreses i emprenedors que tenen aprovada la concessió d’incentius per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis o dotze mesos des de l’inici de l’activitat i, les empreses i
els emprenedors referenciats han sol·licitat el pagament del 1r o 2n 50% de la subvenció i
han presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases
reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses i
els emprenedors, es proposa el pagament del 1r o 2n 50% de l’incentiu per un import de
1.000 euros a cada una de les empreses, corresponents a la justificació dels 6 o els 12
primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 6.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 o als 12 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe amb conformitat condicionada de la Intervenció Municipal i vista la proposta
de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 1r o 2n 50% de l’incentiu final a concedir a cada una de les
empreses i els emprenedors que figuren en el quadre inclòs a l’expedient, corresponents
a la justificació dels 6 o els 12 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar la despesa de l’incentiu final per import de 3.925 euros i el pagament
individual a cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la
partida 14.43300.47000 i operació núm. Relació 20170000566 del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses i els emprenedors sol·licitants.
C) Vista la relació que consta a l’expedient amb data 24 de maig de 2017, on hi figuren
les empreses i emprenedors que tenen aprovada la concessió d’incentius per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis o dotze mesos des de l’inici de l’activitat i, les empreses i
els emprenedors referenciats han sol·licitat el pagament del 1r i/o 2n 50% de la subvenció
i han presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases
reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses i
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els emprenedors, es proposa el pagament del 1r i/o 2n 50% de l’incentiu per un import de
1.000 o 2.000 euros a cada una de les empreses, corresponents a la justificació dels 6 i/o
els 12 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 6.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 o al 100% als 12 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe amb conformitat condicionada de la Intervenció Municipal i vista la proposta
de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import del 1r i/o 2n 50% de l’incentiu final a concedir a cada una de les
empreses i els emprenedors que figuren en el quadre inclòs a l’expedient, en 1.000 euros
o 2.000 euros, corresponents a la justificació dels 6 i/o els 12 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar la despesa del 1r i/o 2n 50% de l’incentiu final per import de 4.000
euros i el pagament individual a cada una de les empreses, segons el llistat del punt
primer, a càrrec de la partida 14.43300.47000 i operació núm. Relació 201700000591 del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses i els emprenedors sol·licitants.
D) Vista la relació que consta a l’expedient amb data 22 de juny de 2017, on hi figuren les
empreses i emprenedors que tenen aprovada la concessió d’incentius per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca.
Atès que han transcorregut sis o dotze mesos des de l’inici de l’activitat i, les empreses i
els emprenedors referenciats han sol·licitat el pagament del 1r o 2n 50% de la subvenció i
han presentat la documentació a la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases
reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses i
els emprenedors, es proposa el pagament del 1r o 2n 50% de l’incentiu per un import de
1.000 euros a cada una de les empreses, corresponents a la justificació dels 6 o els 12
primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 6.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 o als 12 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe amb conformitat condicionada de la Intervenció Municipal i vista la proposta
de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Fixar l’import del 1r o 2n 50% de l’incentiu final a concedir a cada una de les
empreses i els emprenedors que figuren en el quadre inclòs a l’expedient, corresponents
a la justificació dels 6 o els 12 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar la despesa de l’incentiu final per import de 3.000 euros i el pagament
individual a cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la
partida 14.43300.47000 i operació núm. Relació 201700000603 del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses i els emprenedors sol·licitants.
E) Vista la relació que consta a l’expedient amb data 22 de maig de 2017, on hi figuren
les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a
l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades han
sol·licitat el pagament de la subvenció i han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Atès que algunes empreses referenciades han presentat la documentació desprès de la
data límit de justificació, se’ls aplica l’article 14 de les bases reguladores amb sanció
pecuniària a descomptar del pagament de la subvenció.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses, es
proposa el pagament d’un incentiu total per import de 11.350 euros.
Vist l’informe amb conformitat condicionada de la Intervenció Municipal i vista la proposta
de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a cada una de les empreses que
figuren en el quadre inclòs a l’expedient.
SEGON. Aprovar la despesa final per import de 11.350 euros i el pagament individual a
cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la partida
14.24100.4700 i operació núm. Relació 201700000596 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
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F) Vista la relació que consta a l’expedient amb data 22 de juny de 2017, on hi figuren les
empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a
l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades han
sol·licitat el pagament de la subvenció i han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius desprès de la data
límit de justificació, se’ls aplica l’article 14 de les bases reguladores amb sanció
pecuniària a descomptar del pagament de la subvenció.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses, es
proposa el pagament d’un incentiu total per import de 6.375 euros.
Vist l’informe amb conformitat condicionada de la Intervenció Municipal i vista la proposta
de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a cada una de les empreses que
figuren en el quadre inclòs a l’expedient.
SEGON. Aprovar la despesa final per import de 6.375 euros i el pagament individual a
cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la partida
14.24100.47000 i operació núm. Relació 201700000599 del vigent pressupost municipal i,
deixar sense efecte la part de subvenció no justificada.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DENEGAR EL PAGAMENT D’INCENTIUS DEL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2016.
A) Vist que en data 4 de novembre de 2015 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 l’Ocupació
2016.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. R. R. de pagament d’un incentiu de 1.500
euros per a la contractació d’un treballador durant tres mesos i un treballador amb un
contracte de 6 mesos, mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 30 de juny de
2017, en base a l’article 5.2 de les Bases Reguladores per a la concessió d’incentius a les
empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa
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Impuls a l’Ocupació 2016, 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”.
Vist l’informe amb conformitat condicionada de la Intervenció Municipal i vista la proposta
de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar el pagament de l’incentiu de 1.500 euros a la Sra. M. R. R., per a la
contractació d’un treballador durant tres mesos i un treballador durant 6 mesos,
mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016, pel motiu de no complir el requisit
establert a l’article 5.2 de les bases reguladores de la concessió d’incentius, 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 a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a la Sra. M.
R. R.

B) Vist que en data 4 de novembre de 2015 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 l’Ocupació
2016.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa PIVISE SL de concessió d’un incentiu de 750
euros per a la contractació d’un treballador durant tres mesos, mitjançant el programa
Impuls a l’Ocupació 2016.
Vist que l’empresa PIVISE, SL amb NIF B60691730 presenta declaració del representant
de l’empresa conforme renuncia a la sol·licitud de pagament d’incentius a les empreses
del municipi que contractin persones aturades mitjançant la Borsa de Treball Municipal,
dins del marc del Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, en base a l’article 6.1
de les Bases Reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2016, no compleix el requisit ja que la durada del seu contracte es inferior a 3 mesos.
Vist l’informe amb conformitat condicionada de la Intervenció Municipal i vista la proposta
de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar el pagament de l’incentiu de 750 euros a l’empresa PIVISE SL, per a
la contractació d’un treballador durant tres mesos, mitjançant el programa Impuls a
l’Ocupació 2016, pel motiu de no complir el requisit establert a l’article 6.1 de les bases
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reguladores de la concessió d’incentius, ja que la durada del seu contracte es inferior a 3
mesos.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
PIVISE SL.

C) Vist que en data 4 de novembre de 2015 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 l’Ocupació
2016.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. J.L. Z.R. de pagament d’un incentiu de 750 euros
per a la contractació d’un treballador durant tres mesos, mitjançant el programa Impuls a
l’Ocupació 2016.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local, en base a l’article 6.1.5
de les Bases Reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2016, no compleix el requisit ja que la durada del seu contracte es inferior a 3 mesos.
Vist l’informe amb conformitat condicionada de la Intervenció Municipal i vista la proposta
de la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Denegar el pagament de l’incentiu de 750 euros sol·licitat pel Sr. J. L. Z. R. per
a la contractació d’un treballador durant tres mesos, mitjançant el programa Impuls a
l’Ocupació 2016, pel motiu de no complir el requisit establert a l’article 6.1.5 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius, ja que la durada del seu contracte es inferior a 3
mesos.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. JOSÉ
LUIS ZAFRA ROMERA.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE DIFERENTS SUBVENCIONS A
ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI.
A) Vista la relació de justificants presentats pel Club Futbol Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’abril de 2017.
Vist l’informe de comprovació de la justificació de la documentació aportada amb motiu de
la concessió de subvenció.
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De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-391* favorable signat per l’interventor i vista la
proposta de la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Donar conformitat als justificants presentats pel Club Futbol Vila-seca, mitjançant
factures, per un import de 40.303,77 €, com a justificants de la subvenció concedida.
SEGON. Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de 6.900,00 € , a
càrrec de la partida 14.34107.48900 (O201700018797) del pressupost municipal de 2017.
TERCER. Notificar el present acord a la Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

B) Vista la relació de justificants presentats pel Club Petanca Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’abril de 2017.
Vist l’informe de comprovació de la justificació de la documentació aportada amb motiu de
la concessió de subvenció.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-347* favorable signat per l’interventor i vista la proposta
de la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Donar conformitat als justificants presentats pel Club Petanca Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 1.401,46 €, com a justificants de la subvenció
concedida.
SEGON. Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de 250,00 € , a
càrrec de la partida 14.34110.48900 (O201700018789) del pressupost municipal de 2017.
TERCER. Notificar el present acord a la Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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C) Vista la relació de justificants presentats pel Club Bàsquet Vila-seca, corresponents a
justificar l’import de la subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada per la Junta de Govern
Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’abril de 2017.
Vist l’informe de comprovació de la justificació de la documentació aportada amb motiu de
la concessió de subvenció.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 29 de
desembre de 2015.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-366* favorable signat per l’interventor i vista la proposta
de la Regidoria d’Esports, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Donar conformitat als justificants presentats pel Club Bàsquet Vila-seca,
mitjançant factures, per un import de 35.880,19 €, com a justificants de la subvenció
concedida.
SEGON. Aprovar el pagament de la resta de la subvenció per un import de 6.900,00 € , a
càrrec de la partida 14.34103.48900 (O201700018784) del pressupost municipal de 2017.
TERCER. Notificar el present acord a la Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS
MUNICIPALS ANY 2017.
Aquest assumpte es retira de l’ordre del dia.
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 accidental

L’alcalde accidental
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