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

DATA:
LLOC:
HORARI:

28 d’agost de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 14.00 a 14.20 hores

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

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 14 D’AGOST DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 14 d’agost de 2017, que
és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.
No n’hi ha.
3r. ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
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3.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR PELS
TREBALLS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I DE SUPORT A LA INTERVENCIÓ GENERAL
EN LA FISCALITZACIÓ PLENA I POSTERIOR DE L’EXERCICI 2017.
Atès que dins del programa d’actuació i adaptació del control intern de l’àrea d’Hisenda i
Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Vila-seca és necessari iniciar els treballs de
fiscalització plena posterior de les operacions de l’Ajuntament corresponents a l’exercici
2017 i donada la manca de personal tècnic qualificat suficient per a poder fer front a
aquestes tasques, s’ha sol·licitat pressupost pels treballs d’assistència tècnica i de suport
a la Intervenció General en les tasques esmentades a l’empresa UNIAUDIT OLIVER
CAMPS SL que ha presentat una oferta que satisfà els interessos municipals.
Vist allò que disposen els articles 10, 111 i 138 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, el
contracte a subscriure es considera un contracte menor i, per tant, la tramitació de
l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa, i la incorporació de la factura
corresponent que haurà de contenir els requisits establerts en l’article 72 del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, i que complementa la base 15 de les bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 11 d’agost de 2017.
Vista la presa de raó comptable de la Intervenció General Operació AD 201700019550 de
data 11 d’agost de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL, amb NIF B65932725, el
contracte de serveis d’assistència tècnica a la Intervenció General en tasques de
fiscalització plena posterior corresponents a l’exercici 2017 per un import de 16.377,35 €
(13.535,00 principal més 2.842,35 d’IVA) a càrrec de l’aplicació pressupostària
2017.15.92000.22706 corresponent al pressupost municipal vigent.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.
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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.
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-2017000629), per import de 168.919,62 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos ala Relació ADO201700000631 i ordenar la seva reposició, per import de 119,35 euros.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
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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-20170000634), per import de 331.392,59 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
REDACCIÓ D’UN PROJECTE TÈCNIC PER A LA INSTAL.LACIÓ DE
VIDEOCÀMARES AL CAMPUS EDUCATIU I A L’ENTORN DEL CASTELL DE VILASECA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
per a la redacció d’un projecte tècnic per a la instal·lació de videocàmeres al Campus
Educatiu i a l’entorn del Castell de Vila-seca, ja que es creu necessària la seva instal·lació
per un millor control de les instal·lacions.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada per l’empresa Empren Solucions
Integrals per a la Empresa amb NIF B-43.842.137 per un import de 10.708,50 € (IVA
exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
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Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i la
proposta formulada per l’alcalde acctal., la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor de servei de redacció d’un projecte
tècnic per la instal·lació de videocàmeres al Campus Educatiu i a l’entorn del Castell de
Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Empren Solucions Integrals per a la Empresa amb NIF B43.842.137 el contracte del servei de redacció d’un projecte tècnic per a la instal·lació de
videocàmeres al Campus Educatiu i a l’entorn del Castell de Vila-seca, per un import de
8.850,00 €, més 1.858,50 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de
10.708,50 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15220.63900 ADRC19562 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA A L’EMPRESA
ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES D’ENDERROC DE L’EDIFICI ENTRE MITGERES
SITUAT AL CARRER DE LES CREUS 25-27.
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, es va
adjudicar a l’empresa ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL el contracte dels treballs
d’enderroc de l’edifici situat al carrer de les Creus, 25-27, urbanització del solar restant i
tractament de les parets mitgeres, pel preu de 159.090,91 € (sense IVA), 33.409,09 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 192.500,00 € (IVA inclòs), mitjançant procediment
obert i amb subjecció al plec de clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària
2016.13.15300.61901 (D-30513) corresponent del pressupost municipal tramitat amb el
núm. d’expedient 567/2016.
Vist que la clàusula quarta del contracte administratiu, estableix un termini d’execució de
les obres objecte del contracte de 4 mesos comptats des del dia següent al de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Vist que en data 23 de juny de 2017 (RE-5007) l’empresa adjudicatària ha presentar
escrit en què exposava els motius tècnics pels quals sol·licita la pròrroga del contracte,
atès el retard produït per la dificultat sobrevinguda de les tasques d’enderroc, de
l’extracció de fibrociment de l’edifici, de l’execució de la llosa de fonamentació, i els
mateixos dies de paralització de l’obra per causes climatològiques, i que l’informe dels
Serveis Tècnics Municipals de data 23 de juny de 2017, confirma la necessitat
d’ampliació del termini inicial d’execució de les obres en 2 mesos.
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Atès que l’article 213.2 del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, preveu que, si el retard en l’execució
de les obres es produeix per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir
els seus compromisos donant-li pròrroga del temps que se li havia assenyalat,
l’Administració ha de concedir un termini que ha de ser almenys igual al temps perdut, si
no és que el contractista en demana un altre d’inferior.
Atès que el termini d’execució de les obres, 4 mesos des de la signatura de l’Acta de
comprovació del replanteig el dia 22/02/2017 estava exhaurit a la data de presentació de
la sol·licitud de pròrroga, cal procedir a validar l’acte administratiu de pròrroga del
contracte d’acord amb l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
Atenent que es manifesta per part de la prefectura del servei una CONFORMITAT amb
les objeccions de la Intervenció en el seu informe de fiscalització 12-2017-425, s’ha
procedit atenent l’informe de la prefectura del servei, a REGULARITZAR les mateixes als
efectes oportuns.
Atès que s’ha donat compliment als tràmits que integren el procediment per a la pròrroga
dels contractes que es troben recollits a l’article 213 del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, i la
proposta formulada per l’alcalde acctal., la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
ÚNIC.- Validar l’aprovació de la pròrroga del contracte administratiu subscrit amb
l'empresa ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL, del contracte de les obres d’enderroc
de l’edifici situat al C. de les Creus 25-27, urbanització del solar restant i tractament de
parets mitgeres, corresponent a l’expedient 567/2016, pel període de 2 mesos, de
conformitat amb els informes tècnics que consten en l'expedient administratiu tramitat a
aquest efecte.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIA D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS ONZE DE SETEMBRE, 10 DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER L’ARRANJAMENT DEL FORJAT DE L’EDIFICI SITUAT AL
C. ONZE DE SETEMBRE, 10 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Onze de Setembre, 10 de llicència
municipal per l’arranjament del forjat de l’edifici situat al c. Onze de Setembre, 10 de Vilaseca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, l’alcalde accidental
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Onze de Setembre, 10, la llicència
municipal d’obres 461/17 per l’arranjament del forjat de l’edifici situat al c. Onze de
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Setembre, 10 de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
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.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
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11a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 772462 96 de data 02.05.17 i que es la
següent:

Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

243,11 €
121,55 €

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

364,66 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada en data 19-08-2017, mitjançant la liquidació núm.
801328, per import de 600,00 € per tal de respondre de possibles danys a serveis
generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres i runes i en compliment de
les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE LLUIS LLORT SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’AMPLIACIÓ
DE SUPERFÍCIE D’UN SALÓ DE JOC DE MÀQUINES RECREATIVES SITUAT AL
PASSEIG DE PAU CASALS, NÚM. 81-83 LOCALS 3 (EXISTENT) I 2 (AMPLIACIÓ) A LA
PINEDA
Vista la sol·licitud de LLUIS LLORT SL de llicència municipal per a l’ampliació de
superfície d’un saló de joc de màquines recreatives de tipus A i B, a Passeig de Pau
Casals, núm. 81-83, locals 2 i 3 de l’edifici Tecavi de la Pineda.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal en data 22 d’agost actual, on
s’indica que al local objecte de l’ampliació els usos admesos són els de bar-restaurant
(Br), comercial (Co), oficina (Of), sanitari-assistencial (Sa), educatiu (Ed), cultural (Cu),
religiós (Re), lleure (Ll), esportiu (Es) i administratiu (Ad), i que la regulació i descripció
d’aquests usos està regulada als articles 88 al 109 de la Normativa del PGOU. L’article 91
regula les classes d’usos admesos segons la seva funció, i entre aquests, només s’admet
la instal·lació de sales de jocs recreatius en els usos de Discoteques, sales de festes i
espectacles i similars (codi Di) i Pubs musicals i similars (codi Pm). D’altra banda, l’ús de
Lleure (codi Ll) es refereix a les manifestacions comunitàries recreatives i d’esplai, però
exclou explícitament les discoteques, sales de festes i espectacles, pubs musicals i
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similars i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar a LLUIS LLORT SL la llicència municipal d’obres núm. 665/2017 per
a l’ampliació de superfície d’un saló de joc de màquines recreatives de tipus A i B, a
Passeig de Pau Casals, núm. 81-83, locals 2 (ampliació) i 3 (existent) de l’edifici Tecavi
de la Pineda, atès que l’ús sol·licitat no està admès en el local objecte de l’ampliació.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

SOL·LICITUD DE LA SRA. R. M. P. V. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. COMTE SICART, NÚM. 9
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. R. M. P. V., de llicència de primera ocupació per la
instal·lació d’un ascensor al c. Comte Sicart, núm. 9 de Vila-seca, així com l’informes
emesos al respecte, i vista la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. R. M. P. V., la llicència municipal de primera ocupació per
la instal·lació d’un ascensor al c. Comte Sicart, núm. 9 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801319 26 de data 31.08.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

50,61 €
50,61 €
0€

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.ICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.
SOL·LICITUD DE LA SRA. R. M. P. V. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. COMTE SICART, NÚM. 9 DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. R. M. P. V. el retorn de la fiança dipositada per la instal·lació
d’un ascensor al c. Comte Sicart, núm. 9 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I COBRIMENT DE LA PISTA
EXTERIOR ANNEXA.
Vista l’acta de recepció de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i
vista la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’acta de recepció de les obres de rehabilitació del pavelló municipal
d’esports i cobriment de la pista exterior annexa, realitzades per l’empresa CARBONELL
FIGUERAS, SA.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

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

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES D’ADEQUACIÓ D’UN TRAM DE CAMÍ AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres d’adequació d’un tram de camí al Parc de la Torre d’en Dolça.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per 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 d’adequació
d’un tram de camí al Parc de la Torre d’en Dolça, realitzades per OBRES VENT I SOL
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2010, SL, amb NIF núm. B55528202, per un import de 17.062,10 € sense IVA i 3.583,04
€ en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 20.645,14 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.17100.61902 (OF20484) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa OBRES VENT I SOL 2010,
SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE LES
OBRES D’ADEQUACIÓ D’UN TRAM DE CAMÍ AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres d’adequació d’un tram de camí al Parc de la Torre d’en Dolça.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa OBRES VENT I SOL 2010, SL en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per 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 d’adequació
d’un tram de camí al Parc de la Torre d’en Dolça, realitzades per OBRES VENT I SOL
2010, SL, amb NIF núm. B55528202, per un import de 15.845,68 € sense IVA i 3.327,59
€ en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 19.173,27 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.17100.61902 (OF20486) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa OBRES VENT I SOL 2010,
SL, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

C) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES
CORRESPONENTS
AL
PLA
D’ELIMINACIÓ
DE
BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES, 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 corresponents al Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques,
Fase 01.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa TOP PROYECTOS & CONTRATAS,
en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per 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 corresponents
al Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques, Fase 01, realitzades per TOP
PROYECTOS & CONTRATAS, amb NIF núm. B08156572, per un import de 7.148,22 €
sense IVA i 1.501 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 8.649,35 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF20485) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa TOP PROYECTOS &
CONTRATAS, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
4.8 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

PROPOSTA DE L’ALCALE ACCIDENTAL DE DICTAR ORDRE D’EXECUCIÓ DE LA
NETEJA DELS SOLARS SITUATS AL C. MONTSERRAT CABALLÉ NÚM. 15 I 19, DE
LA PINEDA (EXP. 516/17)
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació dels solars
situats al c. Montserrat Caballé, núm. 15 i 19, de Vila-seca, exp. 516/17, propietat de
CONSTRUCTORA INTERNACIONAL COSTA DORADA SA, 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 i esbrossada dels terreny en el termini d’un mes.

Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL COSTA DORADA SA, amb NIF A 43132828, 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
atesa la proposta formulada per l’alcalde accidental, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a CONSTRUCTORA INTERNACIONAL COSTA DORADA SA, amb
NIF A 43132828, que procedeixi a l’execució de les actuacions necessàries per a
conservar els solars situats al c. Montserrat Caballé, núm. 15 i 19, de La Pineda, 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. 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
4.191,67 €, sense perjudici de la valoració finalment resultant.
QUART. Notificar aquest acord a CONSTRUCTORA INTERNACIONAL COSTA
DORADA SA.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRENDRE CONEIXEMENT DE LA COMPRA DE LA
SOCIETAT
ADJUDICATÀRIA
DEL
CONTRACTE
DEL
SERVEI
DE
SUBMINISTRAMENT,
INSTAL.LACIÓ,
MANTENIMENT
I
RETIRADA
DE
L’ABALISAMENT I CANALS NÀUTICS DE LA ZONA DE LA BANY DE LA PLATJA DE
LA PINEDA I PLATJA DEL RACÓ.
Vist l’expedient tramitat amb el número 763/2015, per a la contractació del servei de
subministrament, instal·lació, manteniment i retirada de l’abalisament i canals nàutics de
la zona de bany de la platja de la Pineda i platja del Racó, el qual, mitjançant Acord de la
Junta de Govern Local de data 13 d’abril de 2016, es va adjudicar, per procediment
negociat sense publicitat, a l’empresa SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA
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MEDITERRÀNEA, SL, per un període de tres anys prorrogables per un any més, amb
càrrec a la partida 2016.13.17200.21000 (D7775) del pressupost municipal.
Vist l’escrit i documentació adjunta presentada davant aquest Ajuntament de Vila-seca en
data 26 de juny de 2017 (RE 5050), pel Sr. Josep Ramon Figueres Alonso, en
representació de l’empresa SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES, SL, en què informa
que aquesta societat en data 22 de juny de 2017, ha adquirit la unitat productiva de
l’empresa SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÀNEA, SL, mitjançant
escriptura pública atorgada en data 28 de juny de 2017, davant Notari de Tarragona, M.
Carlos Estrada del Castillo N/P1319/2016, i aporta documentació de la seva capacitat,
solvència i compliment d’obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Atès que l’article 85 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, disposa que en el supòsit
de transmissió d’empreses, continuarà el contracte amb l’entitat a què s’atribueixi el
contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions que provinguin del mateix,
sempre que tingui la solvència exigida quan es va acordar l’adjudicació, tal i com consta
en el informe de l’Àrea de Serveis Públics de data 17 d’agost de 2017.
Vist que en data 13 de juliol de 2017 (RE 5491), l’empresa SEALAND ON-OFFSHORE
SERVICES, SL, va presentar la garantia definitiva per un import de 1.935,00 €, i va
sol·licitar el retorn de la garantia presentada per a l’adjudicació del contracte a l’empresa
SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÁNEA, SL, donant, per tant,
compliment al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vist l’informe de conformitat amb condicions núm. 2017-419, de la Intervenció General de
data 9 d’agost de 2017.
Atenent que es manifesta per part de la prefectura de servei una conformitat amb les
condicions establertes per la Intervenció, s’ha procedit, atenent a l’informe de la
prefectura de servei, a regularitzar les mateixes als efectes oportuns.
Atès el que disposen 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, el Reial Decret
1081/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, així com l’article 53 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Prendre coneixement de la compra de l’empresa SERVEIS MARÍTIMS I
COSTERS DE LA MEDITERRÀNEA, SL, per part de la societat SEALAND ONOFFSHORE SERVICES, SL, que passarà a subrogar-se en els drets i obligacions
derivades del contracte del servei de subministrament, instal·lació, manteniment i retirada
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de l’abalisament i canals nàutics de la zona de bany de la platja de la Pineda i platja del
Racó, corresponent a l’expedient núm. 763/2015.
SEGON.- Acceptar la garantia definitiva presentada per l’empresa SEALAND ONOFFSHORE SERVICES, SL, per un import de 1.935,00 €, i retornar la garantia definitiva
pel mateix import dipositada per l’empresa SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA
MEDITERRÀNEA, SL, per a l’adjudicació del contracte.
TERCER.- Notificar el present acord a les empreses afectades i a la Intervenció Municipal
de Fons.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE TARGETES D’ARMES DE
CATEGORIA QUARTA.

A) El 22 d’abril de 2016, el Sr. G. M. B. va presentar sol·licitud per a la concessió de
targeta d’armes de categoria 4a, del tipus 4.1.
Vist l’informe emès pel responsable jurídic de Governació sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. G. M. B. la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.1 següent:
Categoria 4
Tipus 4.1
AIRSOFT:
Marca CM-16
Calibre: 6,0 mm.
Pes projectil: 0,20 grams
Sèrie núm. 0066-AS-5-16
Categoria 4
Tipus 4.1
AIRSOFT:
Marca G 36
Calibre: 6,0 mm.
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Pes projectil: 0,20 grams
Sèrie núm. 0066-AS-3-16
Categoria 4
Tipus 4.1
AIRSOFT:
Marca Glock 17
Calibre: 6,0 mm.
Pes projectil: 0,20 grams
Sèrie núm. 0066-AS-6-16
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
B) El 22 d’abril de 2016, el Sr. J. P. M. F. va presentar sol·licitud per a la concessió de
targeta d’armes de categoria 4a, del tipus 4.1.
Vist l’informe emès pel responsable jurídic de Governació sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. P. M. F. les targetes d’armes de categoria 4a, tipus 4.1
següent:
Categoria 4
Tipus 4.1
AIRSOFT
Marca Beretta M92 F
Calibre: 6,0 mm.
Pes projectil: 0,20 grams.
Sèrie núm. 0066-AS-8-16
Categoria 4
Tipus 4.1
CN 18 RIDER
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Marca CM 18 Rider
Calibre: 6,0 mm.
Pes projectil: 0,20 grams.
Sèrie núm. 0066-AS-2-16
SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
C) El 22 de setembre de 2016, el Sra. M. M. B. va presentar sol·licitud per a la concessió
de targeta d’armes de categoria 4a, del tipus 4.1.
Vist l’informe emès pel responsable jurídic de Governació sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Vist l’informe favorable emès al respecte per la Policia Local sobre la concessió de la
targeta d’armes de categoria 4a.
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. M. M. B. la targeta d’armes de categoria 4ª, tipus 4.1
següent:
Categoria 4
Tipus 4.1
AIRSOLFT
Marca Glock 23
Calibre: 6,0 mm.
Pes projectil: 0,20 grams
Sèrie núm. 0066-AS-7-16
Categoria 4
Tipus 4.1
AIRSOLFT
Marca CM 16
Calibre: 6,0 mm.
Pes projectil: 0,20 grams
Sèrie núm. 0066-AS-4-16
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SEGON. Expedir la targeta d’armes i remetre exemplar a l’interessat i a la Intervenció
d’Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Salou.
TERCER. Facultar a l’Alcaldia per a la signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.
5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL.
Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris els
quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre a la
seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
OPEL ASTRA
FORD FIESTA
SEAT IBIZA
VOLKSWAGEN GOLF
OPEL ZAFIRA
CHEVROLET KALOS
FORD FOCUS
PEUGEOT VIVACITY
YAHAMA CS50
RIDE ZENTO 125
DERBI SENDA SM

MATRÍCULA O BASTIDOR
T-0113-BB
GE-4332-AK
0476-CBF
B-9217-SG
T-6137-BB
4072-FWP
T-2961-BD
C-0177-BKV
C-0701-BTJ
8254-JJC
C-3580-BRZ

SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
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5.4
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I
EMMAGATZEMATGE, EN RÈGIM DE LLOGUER, DE DIVERSOS ORNAMENTS
D’ENLLUMENAT DE NADAL PELS NUCLIS URBANS DE LA PINEDA I LA PLANA.
Vist els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del subministrament,
transport i emmagatzematge, en règim de lloguer sense opció de compra, de diversos
ornaments d’enllumenat de Nadal, per als nuclis urbans de La Pineda i de La Plana,
establint una durada del contracte de 3 anys sense possibilitat de pròrroga.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei, a càrrec de la partida 2017.15.92000.20301 (A-20036).
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vist l’informe de conformitat condicionada núm. 12-2017-433 de la Intervenció general de
data 21 d’agost de 2017.
Atenent que es manifesta per part de la prefectura de servei una conformitat amb les
condicions d’Intervenció, s’ha procedit, atenent a l’informe de la prefectura de servei de
data 23 d’agost de 2017, a regularitzar les mateixes als efectes oportuns.
En virtut de les competències establertes en la normativa contractual i en allò establert en
la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril i les seves
modificacions així com l’article 53.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites Lleis assenyalen com a
indelegables.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, i una
pluralitat de criteris de valoració per la contractació del subministrament, transport i
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emmagatzematge, en règim de lloguer, sense opció de compra, de diversos ornaments
d’enllumenat de Nadal, per als nuclis urbans de La Pineda i de La Plana, amb una despesa
màxima anual de 32.117,73 € (IVA exclòs), i 6.744,72 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 38.862,45 € (IVA inclòs), amb una durada de tres anys sense possibilitat de pròrroga, a
càrrec de la partida 2017.15.92000.20301 (A-20036) del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del subministrament, transport i emmagatzematge, en règim de
lloguer, sense opció de compra, de diversos ornaments d’enllumenat de Nadal, per als
nuclis urbans de La Pineda i de La Plana.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), amb una antelació mínima de 15
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, amb una pluralitat de criteris de valoració, segons
s’estableix en els articles 290 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.

5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS PER
INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per R. S. R. en què demana llicència municipal per a
l'ocupació de 40m2 de la via pública, sota del tendal situat davant del seu establiment
destinat a l'activitat d'estanc, al ps Pau Casals 45 ed Mediterrani local 7 i 8 de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a R. S. R., llicència municipal per a l'ocupació de 40m2 de la via
pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat d'estanc, situat al ps Pau Casals 45
ed Mediterrani local 7 i 8 de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 3400,00€, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 772829), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
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TERCERLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

B) Vista la sol·licitud efectuada per L. T. M. 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 venda de roba, al Ps Pau Casals (Punta Prima) local 12 i 12 B de la
Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a L. T. M., llicència municipal per a l'ocupació de 40 m2 de la via
pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat venda de roba, situat al Ps Pau
Casals (Punta Prima) local 12 i 12 B de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 3.400 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 794173), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
C) Vista la sol·licitud efectuada per L. C. M. 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 pell i objectes de regal, al Ps Pau Casals (Punta Prima) local 05
B de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a L. C. M., llicència municipal per a l'ocupació de 20 m2 de la via
pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat articles pell i objectes de regal, situat
al Ps Pau Casals (Punta Prima) local 05 B de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.700,00 € , que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.
793731), d'acord amb allò que disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
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TERCERLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
D) Vista la sol·licitud efectuada per A. M. C. 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, roba i complements, al Ps Pau Casals (Punta Prima) local
1 B de la Pineda.
Atesos els informes emesos al respecte.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a A. M. C., llicència municipal per a l'ocupació de 20 m2 de la via
pública, davant del seu establiment destinat a l'activitat articles regal, roba i complements,
situat al Ps Pau Casals (Punta Prima) local 1 B de la Pineda.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.700 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 793730), d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.

E) Vista la sol·licitud efectuada per S. R. V. en què demana AMPLIACIÓ llicència per la
instal·lació de taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat EL RINCON DEL
TAPEO del qual és titular, situat a A la pl Miquel Martí i Pol, 1 de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a S. R. V. AMPLIACIÓ de llicència per a la instal·lació de 3 taules i
12 cadires a la via pública de EL RINCON DEL TAPEO, situat A la pl Miquel Martí i Pol, 1
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 612,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 794130), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
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QUARTLa comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
F) Vista la sol·licitud presentada per F. Y. P. en què demana llicència municipal pel
repartiment de 2.500 exemplars de publicitat, pel terme municipal de Vila-seca.
Atesos els informes emesos al respecte i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.Concedir a F. Y. P. llicència municipal pel repartiment de 2.500 exemplars
de publicitat, pel terme municipal de Vila-seca.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 15,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.801326), 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.
5.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ASSIGNACIÓ PROVISIONAL DE FUNCIONS A UNA
FUNCIONÀRIA MUNICIPAL.
Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, retirar
aquest assumpte de l’ordre del dia per a un millor estudi.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ EN
RELACIÓ A LA DENEGACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A UNA
EMPRENEDORA.
Vist el recurs de reposició presentat per l’emprenedora A. V. T. davant la denegació de la
concessió i pagament d’un incentiu de 2.000 euros sol·licitat per a la creació d’una nova
empresa al municipi, en que al·lega manca de publicitat de les bases.
Vist l’informe del SOCE on consten totes les publicacions oficials i no oficials, amb la
relació de mitjans i dates.
Atès que l’article 4 de les bases reguladores de la concessió d’incentius estableix que
“Sens perjudici de la publicació d’aquestes Bases en el BOP i amb caràcter retroactiu,
l’obertura del període per a la presentació de sol·licituds serà de l’1 de gener de 2016. La
data límit de presentació de sol·licituds serà el 30 de setembre de 2016”.

23

Vist que en l’expedient es constata que la sol·licitud presentada per l’emprenedora Alicia
Vallespí Tejedor amb data 9 de desembre de 2016, està fora de termini.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per l’emprenedora Alicia Vallespí
Tejedor, pels motius següents:
En data 4 de novembre de 2015 s’aprova per la Junta de Govern Local, les bases que
regulen la concessió d’incentius a empreses i nous emprenedors per a la promoció de
l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
L’anunci d’aprovació inicial de les esmentades bases ha estat exposat a informació
pública a través dels mitjans següent:
Mitjà publicació
BOPT 260 - 2015
Tauler Ajuntament
Tauler seu electrònica

Data publicació
10/11/2015
12/11/2015
12/11/2015

En data 2 de maig de 2016 s’aprova per la Junta de Govern Local, la convocatòria per a
la concessió d’incentius a empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
L’anunci d’aprovació de la convocatòria es publica a través dels mitjans següents:
Mitjà publicació
Base de Dades Nacional de Subvencions
BOPT 91 - 2016

Data publicació
05/05/2016
12/05/2016

Tanmateix aquest incentius es van fer difusió de la manera següent:
Mitjà publicació
Tarragona empresarial.com
Ser Catalunya
Tac12
Diari de Tarragona
Diari Més
notíciestgn
Diari Més Vila-seca
infoCamp de Tarragona
Indicador d’Economia
Indicador d’Economia
Reus digital.cat
Tarragona21.cat
Tarragona empresarial.com

Data publicació
17/02/2016
17/02/2017
17/02/2016
18/02/2016
18/02/2016
24/02/2016
26/02/2016
Febrer/març 2016
01/03/2016
01/04/2016
02/05/2016
02/05/2016
03/05/2016
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Diari més
Diari més
Indicador d’Economia

03/05/2016
13/05/2016
01/07/2016

L’article 4 de les bases reguladores de la concessió d’incentius estableix que “Sens
perjudici de la publicació d’aquestes Bases en el BOP i amb caràcter retroactiu, l’obertura
del període per a la presentació de sol·licituds serà de l’1 de gener de 2016. La data límit
de presentació de sol·licituds serà el 30 de setembre de 2016”.
L’emprenedora A. V. T. presenta la sol·licitud en data 9 de desembre de 2016, fora de
termini, motiu pel qual va ser denegada.
SEGON. Confirmar que s’ha efectuat tota la publicitat de forma general i amplia.
TERCER. Notificar el present acord a la part interessada per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos que contra el mateix s’hi poden interposar.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR DELS NUCLIS DE LA PLANA I DE LA PINEDA ALS DOS
INSTITUTS DE VILA-SECA.
La Junta de Govern Local, en data 5 de juny de 2017, va aprovar l’expedient de
contractació i el plec de clàusules administratives i tècniques per a la prestació del servei de
transport escolar dels nuclis de la Plana i de la Pineda als dos Instituts de Vila-seca (Exp.
151/2017), per procediment obert i en règim de tramitació ordinària. Així mateix es va
autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
La difusió pública de l’acord es va efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 110 de 8
de juny de 2017 i al Perfil del Contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament des de la
mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius d’acord amb el
que es disposa al RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i els plecs de clàusules que regulen aquesta
contractació.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del dia 31 de juliol de 2017 pel qual es va
aprovar la classificació efectuada per la Mesa de Contractació, segons consta a l’acta del
dia 5 de juliol de 2017, respecte les ofertes presentades i valorades en aquesta licitació,
resultant esser la primera classificada La Hispano Igualadina Empresa Monforte, UTE a
constituir, a la qual se li va requerir l’aportació de la documentació establerta en el plec de
clàusules per poder procedir a l’adjudicació.
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Vist que s’ha presentat la documentació corresponent a la constitució de la UTE amb la
denominació LA HISPANO IGUALADINA, SL Y EMPRESA MONFORTE, SAU, UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, NUMERO TRES, abreviadament “UTE
VILA.SECA”, amb CIF U27492867, i que s’ha constituït la garantia definitiva i s’han
aportat els documents acreditatius de la solvència econòmica, financera i tècnica així com
la justificació d’estar al corrent de les seves obligacions laborals, socials i tributàries.
Vist l’informe de conformitat de la Prefectura del Servei de data 11 d’agost de 2017.
Vist el contingut de l’informe favorable de fiscalització 12-2017-437 de la Intervenció
Municipal de data 22 d’agost de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 22 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a l’Alcaldia
previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
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 formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Acceptar la documentació aportada per LA HISPANO IGUALADINA, SL Y
EMPRESA MONFORTE, SAU, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982,
NUMERO TRES, abreviadament “UTE VILA.SECA”, amb CIF U27492867, justificativa de
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
d’haver constituït la garantia definitiva d’acord amb l’article 95 del RDL 3/2011, de 14
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a LA HISPANO IGUALADINA, SL Y
EMPRESA MONFORTE, SAU, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982,
NUMERO TRES, abreviadament “UTE VILA.SECA”, amb CIF U27492867 el contracte de
servei de transport escolar des dels nuclis de la Plana i de la Pineda als dos Instituts de
Vila-seca, pels cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, amb possibilitat de pròrroga per a
un curs escolar més, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques
reguladores de la prestació del servei, amb la millora d’un servei addicional gratuït fins a
400 Km per curs escolar.
TERCER.- El preu de l’adjudicació és de 42.848,51 euros, més 4.284,85 d’IVA al 10%,
que fan un total de 47.133,36 per curs escolar, que per tota la durada del contracte
representa un import de 85.697,02, més 8.569,70 en concepte del 10% d’IVA, i que fan
un total de 94.266,72. L’import imputable a l’exercici 2017 serà:
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setembre-desembre 2017
17.139,40

IVA (10%)
1.713,94

Total
18.853,34

Operació
D 201700020476

La part de despesa imputable a exercicis futurs restarà subordinada a l’aprovació
definitiva dels pressupostos de cada anualitat. (ADFUT2 201700020475 i ADFUT1
201700020474). Aplicació 14.32600.22300
QUART.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament.
D’acord amb el plec de clàusules, les despeses dels anuncis oficials seran a càrrec de
l’adjudicatari.
SISÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari, als licitadors, amb indicació dels
recursos pertinents.
6.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL TÈCNICA I
ECONÒMICA DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DE
TRES TREBALLADORS DURANT 6 MESOS DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE
CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
2016.
Vista la resolució de data 1 de desembre de 2016, emesa per la directora del Servei
d’Ocupació de Catalunya, en que es comunica l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament de Vila-seca de 47.200,00 euros, pel desenvolupament del programa Treball
i Formació adreçat a 4 persones aturades (expedient núm. 2016/PANP/SPOO/0073).
Vista la base 17 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, l’entitat promotora ha
d’acreditar la correcta realització de les accions objecte de subvenció així com l’aplicació
dels fons rebuts amb la presentació de la documentació tècnica i econòmica davant el
Servei d’Ocupació de Catalunya una vegada finalitzat cada contractació.
Atès que amb data 30 de juny de 2017 ha finalitzat la contractació de sis mesos de tres
dels treballadors objectes de subvenció del programa Treball i Formació 2016, s’incorpora
a l’expedient de justificació tots els documents tècnics i de justificació econòmica que
s’han de presentar davant el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Vist l’expedient del programa, la subvenció atorgada per part del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya va ser de 47.200,00 euros, per la contractació de tres
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treballadors durant sis mesos a jornada completa i la contractació d’un treballador durant
dotze mesos.
Atès que la contractació d’un treballador a dotze mesos encara és vigent, restarà pendent
de justificar una vegada finalitzada la contractació del mateix.
Vista la Resolució d’atorgament de subvenció per part del SOC la distribució econòmica
de pagament va ser d’una bestreta del 80% de la subvenció atorgada amb un import de
37.760,00 euros que es va fer efectiva el 2 de gener de 2017, un pagament al 2017
d’import 5.673,00 euros i un últim pagament de 3.767,00 euros al 2018.
A la vista de tots aquests antecedents, vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la
proposta formulada per al Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la memòria tècnica del programa Treball i Formació 2016 i la
justificació econòmica de la subvenció corresponent a la contractació de tres treballadors
amb un període de sis mesos compresos des del 30 de desembre de 2016 al 29 de juny
de 2017.
SEGON.- Trametre la documentació per la justificació tècnica i econòmica que s’indica a
la “Guia de prescripcions tècniques”, al Servei d’Ocupació de Catalunya.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.
6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA DEL 80% A
COMPTE DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEINS SANTA
MARIA DE LA PINEDA PER A L’ANY 2017.

Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Veïns de La Pineda on demana una
bestreta del 80% a compte de la subvenció ordinària per afrontar les despeses de
funcionament i realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2017,
la qual fou concedida per acord de la Junta de Govern Local del dia 29 de maig de 2017.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER
Aprovar la concessió d’una bestreta de 5.600,- € a compte de la subvenció
aprovada per la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2017, a l’entitat Associació
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de Veïns de la Pineda amb NIF G-43265529, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 5.600,- €, a càrrec de la partida 14
92405 48900 (o-19409) del pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Associació de Veïns de la Pineda i l’ Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA DEL 80% A
COMPTE DE LA SUBVENCIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEINS DE LA
PLANA PER A L’ANY 2017.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Veïns de La Plana on demana una
bestreta del 80% a compte de la subvenció ordinària per afrontar les despeses de
funcionament i realització d’activitats i actes que tenen programats pel present any 2017,
la qual fou concedida per acord de la Junta de Govern Local del dia 29 de maig de 2017.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER
Aprovar la concessió d’una bestreta de 7.600,- € a compte de la subvenció
aprovada per la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2017, a l’entitat Associació
de Veïns de La Plana amb NIF G-43243740, destinada a finançar les activitats i el
funcionament de dita entitat.
SEGON.- Aprovar el seu pagament per un import de 7.600,- €, a càrrec de la partida 14
92404 48900 (O 19404) del pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Associació de Veïns de la Pineda i l’ Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
7è. ASSUMPTES URGENTS.

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

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

La presidenta,

Adolf Barceló Barceló

Manuela Moya Moya

Signat electrònicament per Aplicació Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca
Data: 2017.09.13 08:58:08 GMT+01:00
Raó: Autenticació del document electrònic
Ubicació: Vila-seca. Tarragona
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