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

DATA:
LLOC:
HORARI:

4 de setembre de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19,20 hores

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

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 28 D’AGOST DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 28 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’UNA RELACIÓ DE FACTURES.

Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut
en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament
conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la realització de la
prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
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-2017000649), per import de 192.016,75 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.ICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) 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.
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Vista la sol·licitud del Sr. J. F. R. de llicència municipal per la construcció d’un magatzem
agrícola a la parcel·la 226 polígon 26 del Terme Municipal de Vila-seca, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la regidoria
de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. J. F. R., la llicència municipal d’obres 454/17 per la construcció
d’un magatzem agrícola a la parcel·la 226 polígon 26 del Terme Municipal, 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
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.
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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.
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. 772493 24 de data 10.05.17 i que es la
següent:

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

2.436,08 €
609,02 €

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

3.045,10 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 609,02 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona i per garantir la correcta gestió de les
terres i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DEL SR. F. B. S. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA REFORMA DE
L’ACCÉS A L’HABITATGE EXISTENT AL CARRER COMTE SICART, 4 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. F. B. S. de llicència municipal per a la reforma de l’accés a
l’habitatge existent al carrer Comte Sicart, 4 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. F. B. S., la llicència municipal d’obres 555/17 per a la reforma
de l’accés a l’habitatge existent al carrer Comte Sicart, 4 de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
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1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de trenta-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.- La façana haurà de complir amb els condicionats estètics establerts en la normativa del
vigent PGOU.
a) Els perímetres dels buits de façana estaran encerclats amb pedra natural de la zona
b) La fusteria exterior de la façana ha de ser de fusta envernissada. Queden totalment
prohibits altres materials.
c) Les persianes exteriors de façana han d’ésser de fusta envernissada. Queden
totalment prohibits altres materials.
d) Les baranes dels balcons han d’ésser metàl·liques amb perfileria massissa i pintades
de color negre o similar. Queden totalment prohibits altres materials.
e) Els enlluïts rústecs i els estucats han de ser de colors terrosos. En cas de façanes
pintades aquestes seran igualment de colors terrosos. Queden totalment prohibits
altres materials llevat de la pedra natural.
8a.- 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
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s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
9a.- 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.
10a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
11a.- Aquesta autorització s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de
tercers.
12a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució de serveis de forma
superficial per la façana de l’edifici.
13a.- Si és necessari ocultar qualsevol tipus de cablejat grapat per façana, s’haurà
d’efectuar amb una motllura modular o un perfil integrat en façana.
14a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 7937194 de data 22.06.17 i que es la
següent:

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

198,00 €
99,00 €

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

297,00 €

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 i per garantir la correcta gestió de les
terres i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

C) SOL·LICITUD DEL SR. A. M. V. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L’ENDERROC
DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER COMTE
SICART, 58 DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud del Sr. A. M. V. de llicència municipal per a l’enderroc de l’habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Comte Sicart, 58 de Vila-seca, així com
l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la
regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. A. M. V., la llicència municipal d’obres 319/2017 per a
l’enderroc de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Comte Sicart, 58 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
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.
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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.- Aquesta autorització s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de
tercers.
11a.- Si en el moment d’acabar l’enderroc no s’ha iniciat la tramitació de cap llicència de
nova construcció en aquest solar, caldrà acreditar que s’ha adoptat les mesures de
protecció de les mitgeres de les finques veïnes i del tancament i conservació del solar
que es preveuen a la documentació aportada: execució d’una solera de morter amb una
arqueta amb embornal per recollir les aigües de pluja; arrebossat de les parts afectades
de les mitgeres; tancament de la finca amb les façanes originals amb les obertures
clausurades o amb una tanca d’obra que compleixi les condicions fixades a l’article 63 de
la Normativa del PGOU.
12a.- La retirada de runa s’haurà d’efectuar tal i com proposa el projecte, sense ocupació
de la via pública, ni la utilització de contenidors metàl·lics. En cas que puntualment sigui
necessària l’ocupació de la via pública caldrà tramitar prèviament l’autorització
corresponent.
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. 767276 de data 28.03.17 i que es la
següent:

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

240,00 €
120,00 €

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

360,00 €

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 i per garantir la correcta gestió de les
terres i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
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D) 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.
Vista la sol·licitud de l’empresa Lafarge Àridos y Hormigones SA de llicència municipal pel
desmantellament de la planta de fabricació de formigó al c. del Lledoner del Polígon
Estació de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Lafarge Àridos y Hormigones SA, la llicència municipal d’obres
núm. 465/17 per al desmantellament de la planta de fabricació de formigó al c. Lledorner
al Polígon Estació 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
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.
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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.- La totalitat del recinte haurà de quedar delimitat i tancat amb una tanca, adequada a
la normativa municipal. Caldrà revisar el seu estat actual i verificar que en tot el seu traçat
té les condicions adequades.
10a.- Abans de la finalització dels treballs s’haurà de fer una neteja i esbrossada
completa de la finca.
11a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
12a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
13a.- Aquesta llicència s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
14a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Acceptar la fiança dipositada per import de 2.000,00 € 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, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 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. 3 presentada per l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA
D’EBRE, SA 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 la regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 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 30.926,54 € sense IVA i 6.494,57 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un
total de 37.421,11 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF21169) 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.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 9 DE LES
OBRES DE REHABILITACIÓ INTERIOR DEL PAVELLÓ MUNICIPAL I COBRIMENT DE
LA PISTA EXTERIOR ANNEXA DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2016, mitjançant la que
es va adjudicar les obres de rehabilitació del pavelló municipal i cobriment de la pista
exterior annexa de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 9 presentada per l’empresa CARBONELL FIGUERAS, SA en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 9 corresponent a les obres de rehabilitació
del pavelló municipal i cobriment de la pista exterior annexa de Vila-seca, realitzades per
CARBONELL FIGUERAS, SA, amb NIF núm. A430117037 per un import de 199.766,07 €
sense IVA i 41.994,97 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de
241.971,04 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec de la partida 2017.13.34200.61901 (OF21173) corresponent del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CARBONELL FIGUERAS,
SA, al departament d’urbanisme i al d’intervenció.
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4.3 ASSUMPTES D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA.

A) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCIDENTAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D’ARXIU DE L’EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 261/17,
INCOAT A LA SRA. A. M. Z.
Vist que per resolució de l’alcaldia de data 3 d’abril de 2017, es va incoar expedient de
protecció de la legalitat urbanística 261/17, a la Sra. A. M. Z., per la instal.lació d’un
tendal i tancament en zona de reculada del c. Emili Vendrell, núm. 17, Bar Restaurant
Temático, sense llicència municipal.
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 10 de juliol de 2017, es
va concedir llicència municipal d’obres 352/17 a la Sra. A. M. Z., pel tancament d’una
terrassa privada al local situat al c. Emili Vendrell, núm. 17, de la Pineda i vista la
proposta formulada per l’alcaldia presidència, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 261/17 de protecció de la legalitat urbanística
incoat a la Sra. A. M. Z., per haver-se legalitzat les obres objecte d’aquest expedient .
SEGON. Notificar aquest acord a la interessada.

B) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCIDENTAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DICTAR ORDRE D’EXECUCIÓ EN L’EXPEDIENT 460/17
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del solar situat
al c. Pere Cardona, núm. 37, de Vila-seca, propietat d’Amacir Castell SL, amb NIF B
43703370, on s’observen les següents deficiències:
-

Abundància de brutícia i de matolls secs que suposen un elevat risc d’incendi. Hi
ha un tram de tanca obert que permet l’accés a l’interior.

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 desbrossada del terreny i reposició de la tanca, en el termini d’un mes.

Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a AMACIR CASTELL SL, amb
NIF B43703370, 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.
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Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
vista la proposta formulada per l’alcaldia presidència, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a AMACIR CASTELL SL, amb NIF B 43703370, que procedeixi a
l’execució de les actuacions necessàries per a conservar el solar situat al c. Pere
Cardona, núm. 37, de Vila-seca, en les condicions de seguretat legalment exigibles,
consistents en l'execució dels següents treballs:
-

Haurà de procedir a la neteja i desbrossada del terreny i reposició de la tanca, en
el termini d’un mes.

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
1.281,18 €, sense perjudici de la valoració finalment resultant.

C) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCTAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
RESOLUCIÓ D’IMPOSICIÓ DE L’ORDRE D’EXECUCIÓ EN L’EXPEDIENT 450/17
Atès que de l’informe de l’arquitecte municipal de data 1 de juny de 2017, es desprèn que
la finca ubicada a l’Avda. Francesc Macià, núm. 5, 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:
- De manera immediata haurà de disposar dels mitjans de seguretat i protecció de la
façana provisionals contra despreniments, per tal d’eliminar el perill per a les
persones.
- En el termini de 10 dies hauran d’indicar mitjançant informe tècnic signat per un tècnic
competent les mesures preventives i correctives que es duran a terme per solucionar
les patologies de la façana en els balcons afectats de manera generalitzada.
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-

En tot cas per a l’execució de les obres de reparació caldrà lliurar prèviament un
document que descrigui les actuacions que es duran a terme, redactat per un tècnic
competent que contingui com a mínim:
•
•
•

El compliment dels requisits bàsics de seguretat i salut i l’estudi bàsic de
Seguretat i Salut visat.
El compliment del decret regulador de la producció i gestió de residus de la
construcció i enderroc. I el corresponent justificant del dipòsit de fiança de
residus.
Document d’Assumeix de Direcció d’Obra i coordinació de seguretat, visats.

El termini estimat per l’execució dels treballs és d’un mes.
El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 8.250,00 €.
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 dels voladissos de totes les plantes de l’edifici estan
afectats per la corrosió de les armadures, que provoca la dilatació de l’estructura
amb el risc de caiguda que això pot provocar.
-

Que la zona de caiguda de tot aquest material és la terrassa de la primera planta
de l’edifici, que es troba habitada.

Per resolució de l’Alcaldia de data 6 de juny es va iniciar l’expedient administratiu per
exigir a la Comunitat de Propietaris de l’Avda. Francesc Macià, núm. 5, 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 les persones
interessades no han 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
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30 de juny de 2015 i vista la proposta formulada per l’alcaldia presidència, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a la Comunitat de Propietaris de l’Avda. Francesc Macià, núm. 5 de
Vila-seca, amb NIF H 43244656, que en un termini d’un mes procedeixi a realitzar les
actuacions següents:
-

-

-

De manera immediata haurà de disposar dels mitjans de seguretat i protecció de la
façana provisionals contra despreniments, per tal d’eliminar el perill per a les
persones.
En el termini de 10 dies hauran d’indicar mitjançant informe tècnic signat per un tècnic
competent les mesures preventives i correctives que es duran a terme per solucionar
les patologies de la façana en els balcons afectats de manera generalitzada.
En tot cas per a l’execució de les obres de reparació caldrà lliurar prèviament un
document que descrigui les actuacions que es duran a terme, redactat per un tècnic
competent que contingui com a mínim:
•

El compliment dels requisits bàsics de seguretat i salut i l’estudi bàsic de
Seguretat i Salut visat.
• El compliment del decret regulador de la producció i gestió de residus de la
construcció i enderroc. I el corresponent justificant del dipòsit de fiança de
residus.
• Document d’Assumeix de Direcció d’Obra i coordinació de seguretat visats.
El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 8.250,00€.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució de treballs de conservació es justifica
pels motius següents:
-

L’estat de conservació dels voladissos de totes les plantes de l’edifici estan
afectats per la corrosió de les armadures, que provoca la dilatació de l’estructura
amb el risc de caiguda que això pot provocar.

-

Que la zona de caiguda de tot aquest material és la terrassa de la primera planta
de l’edifici, que es troba habitada.

SEGON. Atesa la urgència de les actuacions a executar, aquestes podran ser tramitades
com a comunicació prèvia, i un cop aportada la documentació podrà iniciar les obres.
TERCER. Haurà de tramitar la llicència preceptiva d’ocupació de la via pública, si
s’escau.
QUART. Advertir a la Ctat. Prop. de l’avda. Francesc Macià, núm. 5, de Vila-seca, 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
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subsidiària de les obres a càrrec del propietari, si després de la imposició de la primera
multa coercitiva persisteix en la seva passivitat.
CINQUÈ. 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.

D) PROPOSTA DE L’ALCALDE ACCTAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
RESOLUCIÓ D’IMPOSICIÓ DE L’ORDRE D’EXECUCIÓ EN L’EXPEDIENT 566/17
Atès que de l’informe de la Inspecció Municipal de 27 de juny de 2017, es desprèn que la
finca ubicada al c. Maragall, núm. 1, de Vila-seca, no es troba en les condicions de
conservació i seguretat 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:
•
•

De manera immediata haurà d’adoptar els mitjans de seguretat i protecció de la
façana provisionals contra despreniments per tal d’eliminar el perill per a les
persones.
Haurà de presentar informe tècnic signat per tècnic competent, indicant les
mesures preventives i correctives que es duran a terme per solucionar per
patologies detectades en un termini màxim de 10 dies hàbils.

El termini estimat per l’execució dels treballs és d’un mes.
El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 1.900,00 €.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució de treballs de conservació i de
rehabilitació es justifica en els motius següents:
- S’ha desprès part del recobriment interior de la biga de cantell que sustenta el
voladís de la planta 5a, degut a la corrosió de les armadures de la mateixa biga
per l’efecte de la humitat . A les fotografies realitzades per l‘inspector d’obres
municipals, s’observa que l’afectació és extensiva als voladissos de la planta 3a i
4a, i que les baranes dels balcons d’acer estan en un avançat estat de corrosió.
Per resolució de l’Alcaldia de data 6 de juliol es va iniciar l’expedient administratiu per
exigir a la Comunitat de Propietaris del c. Maragall, núm. 1, de Vila-seca, 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.
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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)
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 i vista la proposta formulada per l’alcaldia presidència, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a la Comunitat de Propietaris del c. Maragall, núm. 1, amb NIF H43288216, com a propietaris dels habitatges de l’edifici situat al c. Maragall, núm. 1, de
Vila-seca, que en un termini d’un mes procedeixi a realitzar les actuacions següents:
•

Haurà de presentar informe tècnic signat per tècnic competent, indicant les
mesures preventives i correctives que es duran a terme per solucionar per
patologies detectades en un termini màxim de 10 dies hàbils

El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 1.900,00 €.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució de treballs de conservació es justifica
pels motius següents:
SEGON. Atesa la màxima urgència de les actuacions a executar, aquestes podran ser
tramitades com a comunicació prèvia, acompanyada d’un document signat per tècnic
competent que contingui, com a mínim:
•
•

•

El compliment dels requisits bàsics de seguretat i salut i l’estudi bàsic de
Seguretat i Salut.
El compliment, si s’escau, del decret regulador de la producció i gestió de residus
de la construcció i enderroc. I el corresponent justificant del dipòsit de fiança de
residus.
Document d’Assumeix de Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat.

TERCER. Advertir a la Ctat. Prop. Maragall, núm.1, de Vila-seca, 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
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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.
QUART. 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.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES I INICI LICITACIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DISC PER A LA
INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT.
Atès l’inici d’aprovació de l’expedient per a la contractació del subministrament d’una
cabina de discos Storage Area Network de nova generació, mitjançant procediment obert,
en règim de tramitació ordinària.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris la licitació del contracte
per procediment obert i en base als criteris establerts en el Plec de clàusules
administratives i Plec de condicions tècniques, 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 l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 23 d’agost de 2017
Vist l’informe de conformitat condicionada núm. 12-2017-414 de la Intervenció General de
data 7 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 de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Iniciar l'expedient de contractació pel subministrament d’una cabina de discos
Storage Area Network de nova generació i la migració de dades de l’actual a la nova
cabina (Exp. GOV/298/2017), de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives i el
de Prescripcions Tècniques elaborats a l’efecte, per procediment obert, en règim de
tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada.
SEGON. Aprovar la quantia de 55.000 € sense IVA, de pressupost net, i 11.550,00 € en
concepte d’IVA, que fan un total de 66.550,00 € l’IVA inclòs, , en concepte de despesa
màxima que per a aquest Ajuntament representarà la contractació d’aquest servei;
d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb càrrec de
la partida 12.92000.62600.
TERCER. Condicionar l’adjudicació del present contracte a l’existència de crèdit adequat i
suficient un cop aprovada la corresponent modificació pressupostària.
QUART. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives, econòmiques i
jurídiques i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació d’aquest
servei.
CINQUÈ. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la publicació
de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de participació en
el BOPT i en Perfil de contractant de l’Ajuntament de Vila-seca.
SISÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
5.2 INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 02/08/217 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 5958 una
comunicació d’inici de l’activitat de venda de roba, calçats i complements amb servei
d´estetica ubicada al C/Riera, 88, local 1 de Vila-seca, presentada per S. P. O., expedient
número 680/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis Tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa
a la documentació presentada.
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Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació de l’exercici de l’activitat de venda de roba,
calçats i complements amb servei d´estetica de la qual n’és prestador S. P. O., ubicada
al C/Riera, 88, local 1 de Vila-seca. Expedient número 680/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per S.P.O. per a l’exercici de l’activitat de venda de roba, calçats i
complements amb servei d´estetica.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 502,50€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 794186), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

B) En data 04/08/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 6005 una
comunicació d’inici de l’activitat de sala d'entrenament personalitzat ubicada al C/Ausias
Marc 12, local 2 de Vila-seca, presentada per G. F. D. P., expedient número 682/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis Tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa
a la documentació presentada.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació de l’exercici de l’activitat de sala d'entrenament
personalitzat de la qual n’és prestador G. F. D. P., ubicada al C/Ausias Marc 12, local 2
de Vila-seca. Expedient número 682/2017.
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per G. F. D.P. per a l’exercici de l’activitat de sala d'entrenament
personalitzat.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 483,75€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 794163), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
C) En data 19/01/2017 ha tingut entrada al Registre general núm 327 una comunicació
prèvia d’inici per canvi de nom d’activitat de bar ubicada al c. Galceran de Pinós, 23, local
1 , presentada pel Sr. H. G. G. Expedient número 39/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar de la qual n’és prestador el Sr. H. G. G., ubicada al c. Galceran de Pinós, 23, local 1 .
Expedient número 39/2017 . Anterior titular J. R. O.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada pel Sr. H. G. G. per a l’exercici de l’activitat de
bar.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 766744), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 35 persones.

CINQUÈ. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
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D) En data 15/05/2017 ha tingut entrada al registre general núm 3683 una comunicació
prèvia d’inici per canvi de nom d’activitat de bar amb fleca ubicada a la al c. Tenor J.
Foraster, 12 , presentada per la Sra. L. O. R., Expedient número 376/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar amb fleca de la qual n’és prestador la Sra. L. O. R., ubicada a la al c. Tenor J.
Foraster, 12 . Expedient número 376/2017. Anterior titular A. H. M.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per la Sra. L. O. R. per a l’exercici de l’activitat
de bar amb fleca.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 1.953,00 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 772386), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 20 persones.

CINQUÈ. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE DIFERENTS AJUTS SOCIALS.

A) Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
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Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts presentades en relació a tractaments mèdics per
ortodòncia,
Vist l’informe favorable, que ha emès l’ABSS de Vila-seca en cadascuna d’elles i d’acord
amb les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-427 de la Intervenció General de data 16 d’agost de
2017.
Per tot l’exposat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir els ajuts que es relacionen a l’Annex 6 amb la relació de beneficiaris,
concepte i amb un import total de 3.390,00€, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000
Relació AD 619 del vigent pressupost municipal. .
SEGON. El termini per justificar els ajuts finalitzarà el 30 de novembre de 2017.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la,. Els justificants dels ajuts hauran de ser
factures originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I
NIF. S’entregaran amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la
secretaria de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.

B) Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. V. M. F., per finançar
l’ajut corresponent a dos mesos del servei de menjador de la llar d’infants,
Vis l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca, d’acord amb les Bases d’ajuts d’urgència
social aprovades,
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-430 de la Intervenció General de data 17 d’agost de
2017.
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De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
Per tot l’exposat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. V. M. F., un ajut de 560,00€ per finançar dos mesos del
servei de menjador de la llar d’infants les Vimeteres.
SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 560,00 € a càrrec de
la partida 2017 14 23100 48000 ADO 19565 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Endossar la materialització del pagament que suposarà la justificació d’aquest
ajut, E. S. C., de la Llar d’infants municipal Les Vimeteres.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
C) Atès que l’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o
parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del
mateix obligat en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Atès que l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
estableix que els tributs seran despesa subvencionable quan el beneficiari de la
subvenció els aboni efectivament i, que l’article 83 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de subvencions
estableix que es considerarà efectivament pagada la despesa subvencionable amb la
cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa
realitzada.
Vista la sol·licitud presentada per la senyora M. D.R. E., amb registre d’entrada número
2017004281, on sol·licita un ajut social per fer front al pagament de la taxa de recollida
d’escombraries domiciliàries.
Vist que la gestió de la recaptació d’aquest impost es troba delegada a la Diputació de
Tarragona, Base Gestió d’Ingressos, per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2009.
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Vist l’informe favorable que ha emès l’ABSS de Vila-seca, d’acord amb les Bases d’ajuts
d’urgència social per ser beneficiari de l’ajut social per fer front al pagament de la taxa de
recollida d’escombraries domiciliàries corresponent a l’any 2017.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-429 de la Intervenció General de data 17 d’agost
de 2017.
Per tot l’ exposat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la concessió d’un ajut social per al pagament del rebut corresponent a
la taxa de recollida d’escombraries de l’any 2017 a la Sra. M. D. R. E., per import de
109,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 19564 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Cedir els drets de cobrament d’aquest impost a favor de Base Gestió
d’Ingressos com a organisme recaptador.
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 acctal.

L’alcalde president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep Poblet i Tous
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