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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Josep M. Pujals 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

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 12 DE SETEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 12 de setembre 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, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC CORRESPONENT
AL SEGON TRIMESTRE DE 2017.

A) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIO PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE DE 2017
Vista la declaració presentada per NEXUS ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 5582, de 18-072017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al segon
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Per tot això, i d’acord amb l’informe emès per la responsable de la gestió tributària, 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.- Aprovar la liquidació núm. 801391, corresponent a la taxa la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic del segon trimestre de 2017, per import de 100,82€,
a nom de NEXUS ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a NEXUS ENERGIA
S.A.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA
D’APROVACIO DE LA LIQUIDACIO I ACCEPTACIÓ DE L’INGRÉS A COMPTE EN
CONCEPTE DE LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DEL SEGON TRIMESTRE DE 2017
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic d’empreses subministradores de serveis públics i
amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de l’esmentada
taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació d’electricitat en el terme
municipal.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 05-09-2017 l’empresa
VIESGO ENERGIA SL va ingressar l’import corresponent a la taxa del segon trimestre de
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2017 i, d’acord amb els ingressos declarats d’acord amb els registres d’entrada núm. 6033 i
6187, de data 07-08-2017 i 16-08-2017.
Per tot això, i d’acord amb l’informe emès per la responsable de la gestió tributària, 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.- Aprovar la liquidació que s’indica a continuació, per la taxa per aprofitament
especial del domini públic local del segon trimestre de 2017:
SUBJECTE PASSIU
VIESGO ENERGIA SL

LIQUIDACIÓ
801390

IMPORT
243,39€

SEGON.- Acceptar l’ingrés a compte efectuat per l’empresa a dalt esmentada
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.

3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ I ACCEPTAR L’ENTREGA A
COMPTE EN CONCEPTE DE LA COMPENSACIÓ DE TELEFONICA DEL SEGON
TRIMESTRE DE 2017.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic d’empreses subministradores de serveis públics i
amb l’article 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Companyia Telefónica
Nacional de España.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 21-08-2017 Telefónica de
España S.A. va ingressar l’import de 14.769,80€, corresponent a l’entrega a compte del
segon trimestre de 2017 i d’acord amb les dades declarades per la Secretaría General de
Financiación Autonómica i Local.
Per tot això, i atès la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica,
la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació que s’indica a continuació per l’import indicat corresponent a
la compensació de l’1,9% de TELEFONICA DE ESPAÑA SA:
CONCEPTE
SEGON TRIMESTRE 2017

LIQUIDACIO
801367

IMPORT
14.769,80€

SEGON.- Acceptar l’ingrés a compte efectuat per TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
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3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE DIVERSOS PREUS PÚBLICS PEL
SERVEI DE CASAL D’ESTIU INFANTIL MEGAESTIU 2017.
Vistos els informes de l’Àrea de Joventut de data 22/08/2017, on s’informa que diversos
usuaris del servei no va poder assistir al casal d’estiu infantil Megaestiu 2017 per causes
sobrevingudes de força major degudament justificades i que ho van comunicar amb
l’antelació establerta a les vigents ordenances fiscals.
Vist que es van realitzar les autoliquidacions a sota relacionades per la inscripció al casal
d’estiu infantil Megaestiu 2017 i que s’ha comprovat que es troben totes pagades a
l’entitat bancària.
D’acord amb allò que s’estableix en l’Ordenança Fiscal General de gestió, recaptació i
inspecció de l’Ajuntament de Vila-seca, en la secció primera de preus públics, en el seu
article 57.2 on exposa el següent:
“Quan per causes no imputables a l’obligat pagament del preu, el servei o l’activitat no es presti o
desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent. Quan per circumstàncies excepcionals
alienes a la voluntat de l’interessat documentalment justificades, l’impedeixin assistir a l’activitat,
existirà el dret de devolució de l’import corresponent sempre que es preavís com a màxim el dia
abans de l’inici de l’activitat”.

D’acord amb allò que s’estableix en l’Ordenança Fiscal núm. 17 Annex 1 i a l’article 46.2 la
Llei d’Hisendes Locals.
Per tot això, 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.- Aprovar la devolució d’imports indicats en el quadre adjunt a l’expedient
corresponents a les inscripcions al casal d’estiu infantil Megaestiu 2017 a diferents
contribuents.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, a la Intervenció municipal de fons i a l’Àrea
de Joventut.

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS I ACCEPTACIÓ DE L’INGRÈS
A COMPTE EN CONCEPTE DE LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DEL SEGON TRIMESTRE
DE 2017.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic d’empreses subministradores de serveis públics i
amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de l’esmentada
taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació d’electricitat en el terme
municipal.
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Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 27-07-2017 i 31-07-2017
diverses empreses elèctriques que operen al municipi van ingressar els imports
corresponents a la taxa del segon trimestre de 2017.
Per tot això, 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 les liquidacions que s’indiquen a continuació, pels imports i els subjectes
passius indicats, corresponents per la taxa per aprofitament especial del domini públic local
del segon trimestre de 2017, com a empreses subministradores de serveis públics:
SUBJECTE PASSIU
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA XXI S.L.
TOTAL

LIQUIDACIÓ
801365
801364
801363

IMPORT
55.970,54€
160.553,45€
3.015,36€
219.539,35€

SEGON.- Acceptar l’ingrés a compte efectuat per les empreses a dalt esmentades.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i als interessats.

3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE FRACCIONAMENT DELS REBUTS DE LA TAXA
PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES D’IMMOBLES DE L’EXERCICI 2017.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents, on demanen el fraccionament
en funció del seu coeficient de propietat, dels rebuts de la taxa per la recollida
d’escombraries corresponent a diversos immobles.
D’acord amb allò que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i
amb l’ordenança fiscal núm.15, que regula la taxa per la recollida d’escombraries (BOPT
núm. 233, de 9 de desembre de 2016).
Segons s’ha comprovat per la hisenda municipal les finques esmentades en el quadre
annex són propietat de diversos titulars en la proporció indicada d’acord amb les dades
del Cadastre.
Es per això, d’acord amb l’informe emès per la responsable de la gestió tributària, i la
proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern
local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i Datar a BASE-Gestió d’ingressos diferents rebuts corresponents a la
taxa per recollida d’escombraries de l’exercici de 2017.
SEGON.- Confeccionar les noves liquidacions per la taxa per recollida d’escombraries,
que tinguin com a subjecte passiu de diferents titulars i amb els nous imports:
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TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a BASE-Gestió
d’ingressos.
3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LAR I DATAR ELS REBUTS DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES I CONFECCIONAR NOVES LIQUIDACIONS PER
CANVI DE TITULARITAT.
D’acord amb el llistat facilitat per BASE- Gestió d’ingressos, en el qual trameten els
canvis de titularitat efectuats en el padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana a efectes de diversos exercicis.
Atès que aquests canvis de titularitat afecten també els titulars en el padró
d’escombraries domiciliàries dels exercicis referenciats que es troben carregats a BASEGestió d’ingressos.
Es per això i, d’acord amb l’informe emès per la responsable de la gestió tributària, i la
proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Anul·lar i DATAR de BASE-Gestió d’ingressos diferents rebuts de la
la recollida d’escombraries.

taxa per

SEGON. Confeccionar les noves liquidacions de la taxa per escombraries domiciliàries
als nous titulars dels immobles amb el números fixos dalt relacionats, meritats des de la
data de transmissió de la propietat.
TERCER. Notificar el present acord a BASE-gestió d’ingressos i a la intervenció municipal
de fons.
3.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ANUL.LAR I DATAR A BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS
DIVERSOS REBUTS DE LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DE LOCALS
COMERCIALS DE L’EXERCICI DE 2017.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per diversos contribuents al departament
d’Activitats, en la que comuniquen el canvi de nom o la baixa censal de diverses activitats
comercials dins el terme municipal
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, els nous titulars d’aquestes
activitats han fet el pagament mitjançant Autoliquidacions, de la taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials, dels períodes relacionats més avall.
Atès allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida d’escombraries i
vist l’informe emès per la unitat de gestió tributària, i atesa la proposta formulada per la
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Regidoria d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Anul·lar i DATAR de BASE- Gestió d’ingressos diferents rebuts de la taxa
d’escombraries de locals comercials.
SEGON.- Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.
3.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.
Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis que, en el
desenvolupament normal del pressupost s’han rebut en el departament de la Intervenció
municipal i atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que
les han originat i acrediten la realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe d’Intervenció municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis
que conté la relació adjunta (referència CONJ_OF-201600000671), per import de
428.653,92 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.
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4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ERRADA MATERIAL DETECTADA EN UN
ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 D’ABRIL DE 2017.
Atès que s’ha detectat una errada material en l’acord de la Junta de Govern Local en
sessió realitzada el dia 10 d’abril de 2017, en el punt 4.4 en relació a l’adjudicació del
contracte menor per a la construcció d’una tanca de protecció a la vorera de
l’aparcament de l’Escola La Canaleta de Vila-seca respecte a l’import total de la suma de
la base imposable i l’iva aplicable a aquesta base, essent 16.117,20 i 2.797,20 €
respectivament els imports correctes.
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions públiques, estableix que les Administracions públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, les errades
materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.
Vistos els informes jurídics emesos al respecte en data 5 de juliol i 8 de setembre de
2017, i vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-474 de data 6 de setembre de 2017 de
la Intervenció General.
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
Per aquest, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Rectificar l’acord 4.4 de la Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 10
d’abril de 2017, el punt segon en relació a l’adjudicació a l’empresa Construccions Ferre
SL el contracte menor d’obres per a la construcció d’una tanca de protecció a la vorera de
l’aparcament de l’Escola La Canaleta de Vila-seca, per import de 13.320,00 €, més
2.797,20 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa dona un total de 16.117,20 €.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER REALITZAR L’OBERTURA D’UNA RASA PER REALITZAR UNA
CANALITZACIÓ A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, 17 DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución SDG SA de llicència municipal per realitzar
l’obertura d’una rasa per realitzar una canalització a l’avda. Ramon d’Olzina, 17 de Vilaseca, així com l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Gas Natural Distribución SDG SA, la llicència municipal
d’obres 711/17 per a realitzar una canalització a l’avda. Ramon d’Olzina, 17 de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

B) SOL·LICITUD DE PROHOTELES SALOU SAU DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
REFORMA INTERIOR D’UN HOTEL AL C. VAPORET S/N DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de Prohoteles Salou SAU de llicència municipal per la reforma interior
de l’hotel situat al c. Vaporet s/n de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per
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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 Prohoteles Salou SAU, la llicència municipal d’obres 631/17 per la
reforma interior d’un hotel al c. Vaporet s/n de La Pineda, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
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.
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9a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’acreditar i/o justificar la
legalització de les modificacions de les instal·lacions, si s’escau.
10a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local, abans del començament de les obres.
11a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquesta llicència correspon exclusivament a les obres a executar. S’ha de tramitar
si s’escau, la corresponent modificació de la llicència activitat.
11a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
12a.- 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. 794210 57 de data 31.07.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

27.146,93 €
6.786,73 €

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

33.933,66 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- S’haurà de dipositar una fiança per import de 6.786,73 € 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. Aquesta llicència no
serà efectiva fins que no es procedeixi al pagament de la fiança esmentada.

C) SOL·LICITUD DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
D’USOS I OBRES PROVISIONALS EN L’ÀMBIT DEL SISTEMA PORTUARI DEL PORT
DE TARRAGONA AL TERME MUNICIPAL DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de l’Autoritat Portuària de llicència urbanística d’usos i obres
provisionals en l’àmbit dels sistema portuari del Port de Tarragona al terme municipal de
Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la
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proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’Autoritat Portuària, la llicència municipal d’obres 341/17 per les
obres provisionals en l’àmbit del sistema portuari del Port de Tarragona al terme
municipal de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze i acabades en el termini
de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
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.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 54.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’autorització d’usos i obres provisionals
queda supeditada a:
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a.
La constitució de la garantia necessària per a assegurar la reposició de la situació
alterada al seu estat originari, que es valora en 476.000 €, d’acord amb el contingut del
projecte presentat.
b.
La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin
també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors
dels usos i les obres en virtut del contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic
que els succeeixin.
9a. Els usos provisionals cessaran i les obres provisionals s’hauran de desmuntar o
enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi l’administració municipal, amb
audiència de les persones interessades, en base a algun dels motius establerts a l’article
70.2 del RPLU.
10a.-D’acord amb la Resolució del Director general de Polítiques Ambientals i Medi
Natural caldrà tenir en compte les mesures preventives i correctores que es preveuen en
el Document ambiental tramitat per a l’avaluació ambiental simplificada del projecte, i a
més, caldrà complir les següents consideracions:
c.
Les primeres aigües de les pluges del terreny pavimentat caldrà que es gestionin
preferentment a la depuradora de Vila-seca.
d.
La terra vegetal que es decapi de la zona afectada per la pavimentació
s’abassegarà de forma adequada en una zona propera a l’àrea protegida perquè pugui
ser utilitzada posteriorment en la restauració dels sistemes naturals.
e.
Durant l’execució de les obres no s’accedirà en cap cas des de les zones
protegides sinó que sempre es farà per les comunicacions del Port. Tampoc s’ocuparà
provisionalment amb cap material (excepte amb terra vegetal per després restaurar els
àmbits naturals) cap zona propera als sistemes naturals.
f.
Per minimitzar els efectes sobre la qualitat lumínica, a les zones més properes als
sistemes naturals la il·luminació nocturna serà la mínima necessària per a la seguretat de
la zona.
g.
En el cas que es vegi que les obres poden afectar algun exemplar d’espècie
vegetal o animal, es prendran les mesures correctores pertinents per no malmetre els
individus i garantir la seva persistència.
h.
El control arqueològic dels moviments de terres que afectin el subsòl es farà sota
la direcció d’un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la Direcció general de
Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català, i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del
patrimoni arqueològic i paleontològic.
11a.- D’acord amb la mateixa Resolució, caldrà que es compleixin les següents mesures
compensatòries:
i.
La redacció del Projecte de restauració de l’àmbit dels Prats d’Albinyana es farà
en el termini màxim d’un any. També es redactarà un projecte de restauració i
rehabilitació del jaciment de la Vil·la romana de Cal·lípolis.
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j.
Aquests projectes s’hauran d’informar favorablement per l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona.
k.
Per tal de garantir la restauració ambiental de la zona protegida es dipositarà un
aval econòmic de 300.000 € a més de l’aval corresponent al desmantellament de les
obres provisionals.
l.
En el cas que no es presenti el projecte i no es dipositi l’aval per a la restauració
ecològica, caldrà desmantellar les obres provisionals fetes i restaurar el terreny afectat.
12a.- Finalitzades les obres, el promotor haurà de presentar a l’ l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat
un informe final, signat per la direcció ambiental de l’obra, que verifiqui el compliment de
les mesures correctores i condicions establertes en el document ambiental i en la
Resolució del Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
13a.- En el cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques s’estarà al
que disposen la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i el Decret
78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.
14a.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 70 del RPLU, caldrà acreditar la inscripció
en el Registre de la Propietat d’aquestes condicions, de conformitat amb la legislació
hipotecària.
15a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència sol·licitada.
16a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
17a.- 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.
18a.- 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. 801394 97 de data 12.09.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i Obres
Taxa

112.072,10 €
28.018,03 €

Tributs satisfets amb caràcter

14

provisional i a compte de la liquidació
anterior
Diferència total a ingressar

0€
140.090,13 €

TERCER.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de dipositar una fiança per import de
476.000 € 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.
QUART.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de dipositar una fiança per import de
300.000 € per tal de garantir la restauració ambiental de la zona protegida.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.
A) SOL·LICITUD DE PROHOTELES SALOU SA DE RETORN DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA CONSTRUCCIÓ DE DUES PISCINES INFANTILS EXTERIORS A
L’HOTEL DONAIRE DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’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. Concedir a Prohoteles Salou SA el retorn de la fiança dipositada per la
construcció de dues piscines infantils exteriors a l’Hotel Donaire de La Pineda, per import
de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS ONZE DE SETEMBRE, 10 DE
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT AL C. ONZE DE SETEMBRE, NÚM. 10 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’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. Concedir a la Comunitat de Propietaris Onze de Setembre, 10 el retorn de la
fiança dipositada per l’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Onze de Setembre,
núm. 10 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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C) SOL·LICITUD DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ VILA-SECA DE RETORN DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PEL DESPLAÇAMENT DE LA LÍNIA DE MITJA TENSIÓ
SOTERRADA AL C. AMADEU VIVES DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’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. Concedir a Junta de Compensació Vila-seca el retorn de la fiança dipositada
pel desplaçament de la línia de mitja tensió soterrada al c. Amadeu Vives de La Pineda,
per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER LA
REPARACIÓ, ARRANJAMENT I PINTURA EN EDIFICIS D’HABITATGES A VILASECA.

A) Vist l’expedient tramitat amb el número 251/17, a instància de la Sra. S. F. S., que en
data 15 de març de 2017 (RE 2067), va sol·licitar una subvenció per a la reparació i
arranjament de la façana de l’habitatge situat a la Plaça de les Creus, núm. 16 de Vilaseca i concedida per la sessió de la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2017.
Vist que tramitat l’esmentat l’expedient amb el corresponent informe de fiscalització previ
a l’atorgament de la subvenció, la Sra. S. F. S. ha presentat escrit davant aquest
Ajuntament de Vila-seca en data 20 de juny de 2017 (RE 4878), en què demana que li
sigui anul·lada la petició de subvenció.
Atès el que disposa l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, quan regula i permet el desestiment
de les sol·licituds per part dels interessats, sempre que això no estigui prohibit per
l’Ordenament Jurídic, i preveuen que el desestiment es faci per qualsevol mitjà que en
permeti la seva constància i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar l’escrit de desestiment presentat per la Sra. S. F. S. davant aquest
Ajuntament de Vila-seca en data 20 de juny de 2017 (RE 4878), referent a l’expedient
núm. 251/17 de sol·licitud de subvenció per a la reparació i arranjament de la façana de
l’edifici situat a la Plaça de les Creus, núm. 16 de Vila-seca.
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SEGON.- Declarar conclòs el procediment corresponent a la subvenció per a la reparació
i arranjament de la façana de l’edifici situat a la Plaça de les Creus, núm. 16 de Vila-seca,
i procedir a l’arxiu de l’expedient tramitat amb el núm. 251/17.
B) Vist l’expedient tramitat amb el número 186/17, a instància de la Sra. R. R. R., que en
data 8 de març de 2017 (RE 1884), va sol·licitar una subvenció per a la reparació i
arranjament de la façana de l’edifici situat al carrer Castillejos, núm. 6 de Vila-seca i
concedida per la sessió de la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2017.
Vist que tramitat l’esmentat l’expedient amb el corresponent informe de fiscalització previ
a l’atorgament de la subvenció, la Sra. R. R. R. ha presentat escrit davant aquest
Ajuntament de Vila-seca en data 21 de juny de 2017 (RE 4938), en què demana que li
sigui anul·lada la petició de subvenció.
Atès el que disposa l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, quan regula i permet el desestiment
de les sol·licituds per part dels interessats, sempre que això no estigui prohibit per
l’Ordenament Jurídic, i preveuen que el desestiment es faci per qualsevol mitjà que en
permeti la seva constància i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar l’escrit de desestiment presentat per la Sra. R. R. R. davant aquest
Ajuntament de Vila-seca en data 21 de juny de 2017 (RE 4938), referent a l’expedient
núm. 186/17 de sol·licitud de subvenció per a la reparació i arranjament de la façana de
l’edifici situat al carrer Castillejos, núm. 6 de Vila-seca.
SEGON.- Declarar conclòs el procediment corresponent a la subvenció per a la reparació
i arranjament de la façana de l’edifici situat al carrer Castillejos, núm. 6 de Vila-seca, i
procedir a l’arxiu de l’expedient tramitat amb el núm. 186/17.
4.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER LA
INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
EN EDIFICIS D’HABITATGES A VILA-SECA.
Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.
4.6 ASSUMPTES D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA.
PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL D’ATORGAMENT D’AMPLIACIÓ DE TERMINI PER DONAR
COMPLIMENT A L’ORDRE D’EXECUCIÓ CONTINGUDA A L’EXPEDIENT 263/17
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Per resolució de l’Alcaldia de 3 d’abril de 2017, en la que s’incoa expedient d’ordre
d’execució per conservar els terrenys situats al camí del Castellet, del Polígon Industrial
l’Estació en les condicions de seguretat legalment exigibles, consistents en el tancament
continu de la tanca perimetral de la parcel.la.
La Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2017 va acordar atorgar 1 mes per realitzar
els treballs de tancament.
Per acord de la Junta de Govern Local de 4 de setembre de 2017 s’ha atorgat llicència
municipal d’obres per al desmantellament de la planta de formigó existent a la finca.
En data 14 d’agost de 2017 per part de LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES SAU, es
presenta instància al Registre General d’Entrades RE2017006151, en la que demana
ampliació del termini per a l’execució del tancament de la parcel.la fins la data 31
d’octubre de 2017, un cop finalitzats els treballs de desmantellament.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, en data 12 de setembre de 2017 en relació
a la petició presentada per la propietat, en el que manifesta que les obres de
desmantellament de la planta comporten implícitament l’eliminació del perill actual de les
instal·lacions. I atès que la llicència d’obres ja ha estat concedida i les obres es poden
iniciar de manera immediata, considera raonable atorgar l’ampliació de termini
sol·licitada.
Ateses les competències atorgades per delegació de l’Ajuntament Ple de 30 de juny de
2011 a la Junta de Govern Local, i atesa la proposta formulada per la Regidora de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES SAU, una única i
improrrogable ampliació de termini fins al 31 d’octubre de 2017 per l’execució de la tanca
perimetral de la parcel.la situada al c. Castellet, Polígon Industrial l’Estació.
SEGON.- Advertir que en el cas que no s’executin les obres en el termini atorgat es
procedirà d’immediat a l’execució subsidiària dels treballs de tancament de la finca
d’acord amb el detall de la valoració efectuada en informe tècnic de 30 de març de 2017.
TERCER.- Notificar aquest acord a LAFARGE ÁRIDOS Y HORMIGONES SAU.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS PER FACILITAR EL DESPLAÇAMENT D’ALUMNES
ALS INSTITUTS DEL MATEIX MUNICIPI PERÒ DISTANTS DEL SEU LLOC DE
RESIDÈNCIA.
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Atès el Conveni entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Vila-seca per a
facilitar el desplaçament d’alumnes d’ensenyaments obligatoris a centres docents del mateix
municipi però distants del seu lloc de residència.
Vist el Decret que actualitza econòmicament el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Vila-seca i el Consell Comarcal del Tarragonès, en què estableix una subvenció de
15.300,27 € per tot el curs escolar 2016-2017 per a desplaçament d’alumnes de l’ESO als
instituts del municipi.
Atès el contracte de transport escolar de l’Ajuntament de Vila-seca per a desplaçament dels
alumnes de la Pineda i de la Plana per a l’escolarització obligatòria als instituts del municipi.
Vist l’informe número 12-2017-463 de la Intervenció Municipal i un cop esmenades les
incidències detectades, i atesa la proposta formulada per la regidora de Serveis al Territori i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER- Aprovar els justificants del cost de la prestació del servei de transport dels
alumnes de l’ESO des de la Plana i la Pineda als instituts del municipi, que pels mesos de
gener a juny de 2017 ha estat de 35.572,35 euros.
SEGON- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a la Intervenció
Municipal.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ,
EXERCICI 2016.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa ALONSO CHARTERS & LEASES, SL amb
NIF B55684021, com a empreses i emprenedors que tenen aprovada la concessió
d’incentius per import de 2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi
de Vila-seca.
Atès que han transcorregut 6 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor referenciat
ha sol·licitat el pagament del 1er 50% de la subvenció i han presentat la documentació a
la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per l’empresa i emprenedor, es
proposa el pagament del 1er 50% de l’incentiu per un import de 1.000 euros,
corresponents a la justificació dels 6 primers mesos d’activitat.
Atès que aquest percentatge i termini s’ajusta a l’establert a l’article 6.2 de les bases que
els fixa en un 50% als 6 mesos de l’inici de l’activitat.
Vist l’informe amb conformitat condicionada núm. 12-2017-444 de la Intervenció Municipal
de data 07/09/2017, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions
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Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Aprovar la despesa i el pagament a l’empresa ALONSO CHARTERS &
LEASES, SL de l’incentiu del 1er 50% per import de 1.000 euros corresponents a la
justificació dels 6 primers mesos d’activitat, a càrrec de la partida 14.43300.47000 i
operació 201700021957 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
ALONSO CHARTERS & LEASES, SL.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ A L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 2 de juny de 2017, on hi figuren les
empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el Programa Impuls a
l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades han
sol·licitat el pagament de la subvenció i han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local, on s’ha realitzat una anàlisi
i comprovació de les dades i documentació presentada per cada una de les empreses, es
proposa el pagament d’un incentiu total per import de 12.000 euros.
Vist l’informe amb conformitat condicionada núm. 12-2017-457 de la Intervenció Municipal
de data 31/08/2017, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Relacions
Ciutadanes i Dinamització Laboral, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Fixar l’import final de l’incentiu a concedir a cada una de les empreses que
figuren en el quadre inclòs a l’expedient.
SEGON. Aprovar la despesa final per import de 12.000 euros i el pagament individual a
cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la partida
14.24100.47000 i operació núm. relació 201700000653 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses sol·licitants.
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5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI D’EXPEDIENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
DE VILA-SECA.
Atès que actualment l’Ajuntament de Vila-seca disposa de tres centres oberts de titularitat
municipal.
Atesa la necessitat de passar del model de centres oberts al nou model de serveis
d’intervenció socioeducativa, d’acord amb la següent normativa:
-

L’article 103 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència, estableix que els serveis socials bàsics han de valorar
l’existència d’una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos
d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar aquesta situació de
risc. A més, l’article 104 estableix les mesures que es poden establir un cop
valorada la situació de risc.

-

La Cartera de serveis socials inclou els serveis d’intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i adolescents en situació de risc com a serveis socials
bàsics i com a prestació garantida. Són, per tant, competència dels municipis de
més de 20.000 habitants i dels consells comarcals, amb finançament compartit
entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals.

-

El conveni de delegació de competències i de col·laboració entre l’Ajuntament de
Vila-seca i el Consell Comarcal de Tarragonès, preveu a la fitxa 2.1 concretar les
condicions funcionals i ràtios derivades d’aquest nou model i iniciar el procés
d’implantació durant els anys 2018-2019.

Les necessitats administratives a satisfer aconsellen la convocatòria d’una licitació per a
la contractació de la gestió d’aquest servei públic per mitjà d’una empresa especialitzada,
ja que es considera que és la fórmula més racional, econòmica i eficient de garantir la
seva prestació, al no disposar l’Ajuntament de mitjans propis idonis ni de personal
suficient i preparat per a efectuar les funcions requerides.
Vista la memòria justificativa de la prestació del servei i vist l’estudi econòmic.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 2 d’agost de 2017.
Atès que el servei jurídic corresponent ha elaborat el preceptiu plec de clàusules
administratives i tècniques, els quals hauran de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
Ateses les característiques i quantia del servei a contractar, aquest contracte està
subjecte a regulació harmonitzada, i es considera que el procediment més adequat i àgil
és l’obert, en règim de tramitació ordinària.

21

Vist l’informe de fiscalització núm. 12-2017-452 de la Intervenció Municipal de data 30
d’agost de 2017.
Vist l’informe complementari de data 5 de setembre de 2017 que consta a l’expedient.
A la vista de tots aquests antecedents, 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 l’inici de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de
Servei d’Intervenció Socioeducativa de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives i tècniques, mitjançant un procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada i amb tramitació ordinària (exp. 370/2017), amb un import de licitació de
135.346,29 euros (exempt d’IVA) anual per cadascun dels dos anys de durada del
contracte, com per a la possible prorroga d’un any més. Per tant, l’import total de licitació
serà de 270.692,58 euros.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la
contractació d’aquest servei.
TERCER. Iniciar el procediment d’adjudicació per tramitació ordinària, i disposar la
publicació de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de
participació en el BOPT, BOE, Diari Oficial de la Unió Europea i Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Vila-seca.
QUART. Autoritzar una despesa per un import de 135.346,29 euros, pel contracte de
gestió del Servei d’Intervenció Socioeducativa durant l’any 2018, subordinat a l’aprovació
definitiva del pressupost d’aquest exercici així com també del següent, atès que la durada
del contracte és de dues anualitats.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, i donarne trasllat a la Intervenció Municipal.
SISÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
5.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.

A) PAGAMENT DE L’ALLOTJAMENT D’URGÈNCIA A L’HOSTAL SALVADÓ.

Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
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Vista la sol·licitud d’ajut per allotjament d’urgència presentada pel Sr. Carlos M. Jiménez
Alonso.
Vist l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca, d’acord amb les Bases d’ajuts d’urgència
social.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-480 de la Intervenció General de data 7 de
setembre de 2017.
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 al Sr. C. J. A., un ajut de 1.059,46€ per atendre les despeses
corresponents a l’allotjament d’urgència.
SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 1.059,46€ que anirà
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 21890 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de José A. S. H. Y HOSTAL SALVADÓ.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.

B) PAGAMENT DE TRES MESOS DE MENJADOR A L’ESCOLA TALLER BAIX CAMP
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pel Sr. J. L. À., per finançar 3 mesos
del servei de menjador al taller Baix Camp,
Vist l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca, d’acord amb les Bases d’ajuts d’urgència
social.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-481 de la Intervenció General de data 7 de
setembre 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 J. L. À., un ajut de 201,50€ per finançar tres mesos del servei
menjador al taller Baix Camp.
SEGON. Acceptar la justificació presentada i aprovar el pagament de 201,50€ a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 ADO 21891 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de l’Associació de Familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament TBC, amb NIF G43036185.
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) AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL PER ADAPTACIÓ DE L’HABITATGE.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex núm. 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. L. M. C.,
Vist l’informe que ha emès l’ABSS de Vila-seca, d’acord amb les Bases d’ajuts d’urgència
social,
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-483 emès per la Intervenció General de data 7 de
setembre de 2017.
Per tot l’ exposat, la regidora delegada de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER. Concedir a L. M. C., un ajut per l’adaptació de l’habitatge situat al c. Tarragona,
5 03 01 amb un import màxim de 800,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100 AD
21956 del vigent pressupost municipal.
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SEGON. El termini per justificar l’ajut concedit 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 de l’ajut 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 Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats,
QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció Municipal de Fons
per al seu coneixement i efectes.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció Municipal de
Fons per al seu coneixement i efectes. .
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.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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