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

DATA:
LLOC:
HORARI:

25 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. Pere Segura Xatruch
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Excusa la seva absència:
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 18 DE SETEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 18 de setembre de 2017,
que és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 171/2017 DICTADA PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA.
Pel Sr. alcalde es dona compte de la Sentència núm. 171/2017 dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Tarragona. Els regidors membres en resten assabentats.
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3r. ASSUMPTES D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRERIES
DOMICILIÀRIES DE L’EXERCICI 2017.
Vistes les diferents sol·licituds presentades per veïns i veïnes del municipi jubilats i/o
pensionistes, per a poder obtenir l’exempció del rebut de la taxa de recollida
d’escombraries corresponent a l’exercici 2017.
Vist allò que s’estableix a l’Ordenança Fiscal núm. 15 “Taxa de recollida d’escombraries”,
publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 233, de 9-12-2016, vist l’informe emès
per la responsable de Serveis Socials, i la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda
i Activitat econòmica proposa a la Junta de Govern Local, el que segueix:
PRIMER. Aprovar les exempcions de la taxa de recollida d’escombraries domiciliàries
per l’any 2017 als sol·licitants que figuren en relació adjunta a l’expedient.
SEGON. Denegar diferents sol·licituds atès que segons es desprèn de la certificació del
padró municipal d’habitants els peticionaris conviuen amb altres persones:
TERCER. Denegar sol·licituds per tenir ingressos superiors al salari mínim assenyalat per
Llei (Real Decret 742/2016, de 30 de desembre, BOE núm. 316),
QUART. Denegar les sol·licituds per ser propietaris d’altres habitatges o immobles.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a les persones interessades, a la Intervenció Municipal de
Fons i a l’EBASP.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRERIES
DOMICILIÀRIES DE L’EXERCICI 2017, PER DUPLICITAT DEL FET IMPOSABLE.
Vista la sol·licitud presentada per M. C. M. (R. E. Núm. 526, de 27/01/2017), on demana
l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat a l’av
Ramon d’Olzina, 47 1r 2a, per tenir un consultori mèdic a la mateixa adreça, pel qual ja
satisfà la taxa d’escombraries de locals comercials.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 2n. 4) que: “Quan en un mateix immoble concorrin dos fets imposables
diferenciats, s’haurà de sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries domiciliàries, si en
el mateix immoble es comprova que s’està tributant per escombraries de locals
comercials”.
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Atès que per la unitat d’hisenda s’ha comprovat que en aquest mateix immoble existeix una
activitat de consultori mèdic per la qual ja satisfà la corresponent taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials.
Per tot això, 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.- Anul·lar el rebut de la taxa per recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici
de 2017, de l’habitatge situat a l’av Ramon d’Olzina, 47 1r 2a, amb núm. fix: 98836858.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat.
TERCER.- Comunicar a l’interessat/da que cal sol·licitar aquesta exempció anualment, dins
els tres primers mesos de l’any.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA D’ESCOMBRERIES
DOMICILIÀRIES DE DIVERSOS IMMOBLES PER NO REUNIR CONDICIONS MÍNIMES
D’HABITABILITAT PER A L’EXERCICI 2017.
Vistes diverses sol·licituds presentades, on demanen l’exempció de la taxa per recollida
d’escombraries per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, de taxa per recollida d’escombraries, que estableix
en el seu article 5è. B) que “ restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d’acord amb
la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses i/o no reuneixin condicions
mínimes d’habitabilitat, sempre que no hi figuri ningú empadronat i no pertanyin a un edifici
plurifamiliar”.
Atesos els informes emesos pel tècnic municipal, 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.- Anul·lar diferents rebuts corresponents a la taxa per recollida d’escombraries de
l’exercici de 2017, per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, d’acord amb els
informes emesos pel tècnic municipal.
SEGON.- Denegar rebuts corresponents a la taxa per recollida d’escombraries de l’exercici
de 2017, per trobar-se persones empadronades a l’habitatge.
TERCER.- Confeccionar la liquidació per la taxa de recollida d’escombraries de l’exercici de
2017 de l’habitatge situat al carrer Joan Maragall 1,2n3a, atès que apareix bonificat per error
en el padró per l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats, a la Intervenció Municipal de fons i a BASEGestió d’ingressos i comunicar als interessats que cal sol·licitar aquesta exempció
anualment, dins els tres primers mesos de l’any.
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3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE FRACCIONAMENT DEL REBUT DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES D’IMMOBLES DE L’EXERCICI DE 2017.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. S. F. V. ( R. E. Núm. 6792, de 18-9-2017), on
demana el fraccionament en funció del seu coeficient de propietat, del rebut de la taxa per la
recollida d’escombraries corresponent al habitatge situat al carrer Marcos Redondo 10,
escala A, planta 3, porta 2.
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 la finca esmentada en el quadre annex
es 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 vista 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, el rebut corresponent 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 a diferents titulars i amb els nous imports.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, a la Intervenció Municipal de fons i a
BASE-Gestió d’ingressos.
3.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL.

A) Vista la declaració presentada per l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU ( R. E. Núm.
5870, de 28-07-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al segon trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm. 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix
que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació de telefonia fixa en el terme municipal.
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Per tot això, vist 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. 801410, corresponent a la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local corresponent al segon trimestre de
2017, per import de 99,04€ a VODAFONE ESPAÑA SAU, com a empresa subministradora
de serveis públics
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a VODAFONE ESPAÑA
SAU, junt amb la liquidació corresponent.

B) Vista la sol·licitud presentada per l’empresa SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA
SAU ( R. E. Núm. 5924, de 01-08-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
bruts corresponents al segon trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per
ocupació del domini públic local.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex núm.8 de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic 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 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. 801417, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del segon trimestre de 2017, per import de
510,55€, a SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA SAU, com a empresa
subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a SONATRACH GAS
COMERCIALIZADORA SAU, junt amb la liquidació corresponent.
3.6 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 14/09/2017, 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 o que finalment no es va prestar el
servei de tarda.
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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 dels imports indicats en el quadre que figura a l’expedient
corresponents a les inscripcions al casal d’estiu infantil Megaestiu 2017 .
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats, a la Intervenció municipal de fons i a l’Àrea
de Joventut.

3.7 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.
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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-201700000688), per import de 162.339,95 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificats de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la relació ADO201700000680 i ordenar la seva reposició, per import de 91,94 euros.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE COMPARÈIXER EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT
NÚM. 308/2017.
Atès el procediment abreujat núm. 308/2017, que se segueix davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, número 1 de Tarragona, interposat per FERRER ROVIRA, SL. i atesa la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Comparèixer en el procediment abreujat núm. 308/2017, que se segueix davant
el Jutjat Contenciós Administratiu, número 1 de Tarragona, interposat per FERRER
ROVIRA, SL. en qualitat de demandats.
SEGON. Encarregar la representació i defensa jurídica de l’Ajuntament a l’Advocat i
Funcionari de la Corporació, Cap del Serveis Jurídics, Sr. Alfred Ventosa i Carulla, de
conformitat amb el previst en l’article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MEMÒRIA VALORADA.
Vista la memòria valorada corresponent als treballs de restitució de l’enllumenat públic del
Polígon Industrial L’Alba de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’aprovació de la
memòria valorada d’acord amb el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Vist l’informe jurídic emès en data 14 d’agost proppassat, així com la diligència
d’Intervenció núm. DI 226-17 de data 13 de setembre actual, indicant que el tràmit objecte
de la proposta no suposa una repercussió en els pressupostos municipals.
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 atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada corresponent als treballs de restitució de l’enllumenat
públic del Polígon Industrial L’Alba de Vila-seca, amb un pressupost total de 99.979,47 €
IVA inclòs.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT EN LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE
RESIDUALS, CREACIÓ D’UNA NOVA XARXA DE PLUVIALS I MILLORA URBANA
DEL CARRER JOAQUIM SERRA.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 15 de maig de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte de
renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de pluvials i millora urbana
del carrer Joaquim Serra, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada, amb tramitació ordinària, en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte d’acord amb el que disposen els articles 157 següents i concordants del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives i tècniques que regulen
aquesta contractació, essent la puntuació total obtinguda pels licitadors la següent:
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EMPRESA

1 5 AQUAMBIENTE
2 4 MJ GRUAS
3 7 VIALSER
4 8 TECNOFIRMES
5 2 SOREA
6 1 AGROVIAL
7 3 SORIGUÉ

PREU
(€)

OFERTA

390.044,65
374.738,04
389.887,67
298.880,00
380.007,47
337.446,64
412.065,92

8 6 GARCIA-RIERA 443.472,51
9 9 SERBONIU
414.380,76

PUNTS SOBRE B PUNTS ECO. PUNTS GAR. PUNTUACIO

41,5
40
38
36
34
33

46,10
47,13
46,10
50
46,80
48,86

4,5
2
5
1,5
3,5
2

92,09
89,13
89,10
87,50
84,30
83,86

36

44,02

1

81,02

38,5

38,56

3,25

80,31

34

43,74

1

78,74

Atès que en data 21 de juliol de 2017, els Serveis Tècnics Municipals emeten informe en
que consideren que l’oferta presentada per l’empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS
PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU està suficientment justificada des del punt de vista
econòmic i tècnic, proposant-ne l’adjudicació del contracte.
Vista l’Acta de la Mesa de Contractació de data 1 d’agost de 2017, indicant que la proposta
més avantatjosa econòmicament per executar les obres de referència és la presentada per
l’empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU.
Atès que en compliment dels tràmits procedimentals cal requerir a l’adjudicatari per tal
que justifiqui la solvència econòmica i que presenti la documentació requerida en el
termini concedit, i d’acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació classificada i valorada
per ordre decreixent de les ofertes presentades valorades, i segons la qual l’oferta que ha
obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques
aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, SAU pel preu de 390.044,65 € (sense IVA), 81.909,37 € en concepte
d’IVA que fan un total de 471.954,02 € (IVA inclòs):
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EMPRESA

1 5 AQUAMBIENTE
2 4 MJ GRUAS
3 7 VIALSER
4 8 TECNOFIRMES
5 2 SOREA
6 1 AGROVIAL
7 3 SORIGUÉ

PREU
(€)

OFERTA

390.044,65
374.738,04
389.887,67
298.880,00
380.007,47
337.446,64
412.065,92

8 6 GARCIA-RIERA 443.472,51
9 9 SERBONIU
414.380,76

PUNTS SOBRE B PUNTS ECO. PUNTS GAR. PUNTUACIO

41,5
40
38
36
34
33

46,10
47,13
46,10
50
46,80
48,86

4,5
2
5
1,5
3,5
2

92,09
89,13
89,10
87,50
84,30
83,86

36

44,02

1

81,02

38,5

38,56

3,25

80,31

34

43,74

1

78,74

SEGON.- Requerir a l’empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva capacitat i
solvència econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules
administratives particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també d’haver
constituït la garantia definitiva per un import de 19.502,23 €, d’acord amb l’article 95 del
TRLCSP.
TERCER.- Advertir a l’empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU que de no complir aquest requeriment no procedirà l’adjudicació al seu
favor, efectuant-se un nou requeriment al licitador que hi hagués quedat classificat en
segona posició.
QUART.- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

SOL·LICITUD DEL SR. J. R. P. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ
PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. SALAURIS, NÚM. 5 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. R. P., de llicència de primera ocupació per la instal·lació d’un
ascensor al c. Salauris núm. 5 de Vila-seca, així com l’informes emesos al respecte, i
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atesa 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. R. P., la llicència municipal de primera ocupació per la
instal·lació d’un ascensor al c. Salauris, núm. 5 de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 794080 38 de data 03.07.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior

50,61 €
50,61 €

DIFERÈNCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RECEPCIÓ D’OBRES.

APROVAR L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES D’ACCESSIBILITAT PER A
VIANANTS EN UN TRAM DE L’AVDA. GENERALITAT, COMPRÉS ENTRE EL C. DE LA
VILA DELS OLZINA I EL C. DE BARENYS DE VILA-SECA
Vista l’acta de recepció de les obres d’accessibilitat per a vianants en un tram de l’avda.
Generalitat, comprés entre l’avda. Generalitat, compres entre el c. de la Vila dels Olzina i
el c. Barenys de Vila-seca, 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 l’acta de recepció de les obres d’accessibilitat per a vianants en un
tram de l’avda. Generalitat, compres entre el c. Vila dels Olzina i c. Barenys de Vila-seca,
obre realitzdes per l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran SL.
SEGON. Notificar el present acord als interessats.

4.6
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS ISAAC ALBÉNIZ, 13 DE
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LES
BARANES DE L’EDIFICI SITUAT AL C. ISAAC ALBÉNIZ, 13 DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Isaac Albéniz, 13 el retorn de la fiança
dipositada per les obres d’arranjament de les baranes de l’edifici situat al c. Isaac Albéniz,
13 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DEL SR. J.R.P. DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL LA
INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AL C. SALAURIS, NÚM. 5 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 al Sr. J.R.P. el retorn de la fiança dipositada per la instal·lació d’un
ascensor al c. Salauris, núm. 5 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.7 ASSUMPTES D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA.

A) Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 20 de juliol de 2017, es va incoar expedient
d’ordre d’execució a CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SAU, respecte el deure d’ús i
conservació de terrenys i edificacions en les condicions legalment exigibles que estableix
l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova la Llei
d’urbanisme, respecte el polígon 38 de la parcel·la 69, del terme municipal de Vila-seca,
atès l’elevat grau d’abandonament i perill de trencament de vidres i despreniments
d’elements de revestiment de xapa metàl·lica, i altres elements que poden suposar un
perill en les seves instal·lacions.
Seguint el procediment establert 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,
mitjançant Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vila-seca de data 14 d’agost de 2017,
es va ordenar a CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SAU, executar les obres necessàries
per garantir la seguretat de les instal·lacions en el termini d’un mes:
-

Tapiat integral de les obertures i finestrals de vidre
Retirada i assegurament de tots els elements i revestiments parcialment o
totalment despresos.
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-

Retirada de residus i deixalles i neteja integral del solar (de les zones amb
arbustos que puguin suposar perill d’incendi).
Tancament perimetral de la finca per evitar intrusions, amb mallat de simple torsió.
Assegurament anti-intrussió de les tapes de registre dels dipòsits de combustible.
Disposicions d’elements de barrera pesats en els accessos, degudament fixats al
terra, per evitar l’entrada de vehicles.

El representant de CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SAU, en data 8/09/2017 (RE 6634)
va presentar en aquest Ajuntament de Vila-seca, escrit en què sol·licita la pròrroga d’un
mes del termini concedit per disposar de temps per executar les obres necessàries per
garantir la seguretat de les instal·lacions.
Els Serveis Jurídics han emès informe en data 19 de setembre de 2017, per donar
resposta a l’escrit presentat, en el qual s’indica que no s’ha constatat un perill imminent
en les deficiències detectades en les instal·lacions del polígon 38, de la parcel·la 69, del
terme municipal de Vila-seca, per la qual cosa es pot procedir a concedir una pròrroga de
15 dies, és a dir, l’equivalent a la meitat del termini atorgat, d’acord amb l’article 32.1 de la
llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu de les Administracions
Públiques, per executar les actuacions necessàries per a conservar les esmentades
instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat i neteja legalment exigibles.
Atès que la competència per tramitar l’expedient d’ordre d’execució és de la Junta de
Govern Local, de conformitat amb l’article 77 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en relació amb la
delegació adoptada mitjançant Decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir la pròrroga pel termini de 15 dies, és a dir, l’equivalent a la meitat del
termini atorgat, d’acord amb l’article 32.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment
Administratiu de les Administracions Públiques, comptadors de la notificació de la present
resolució, pel que fa al compliment de l’ordre d’execució dictada a CEPSA COMERCIAL
PETROLEO, SAU, respecte de les actuacions necessàries per garantir les condicions de
seguretat i conservació legalment exigibles en el polígon 38, parcel·la 69 del terme
municipal:
-

Tapiat integral de les obertures i finestrals de vidre
Retirada i assegurament de tots els elements i revestiments parcialment o
totalment despresos.
Retirada de residus i deixalles i neteja integral del solar (de les zones amb
arbustos que puguin suposar perill d’incendi).
Tancament perimetral de la finca per evitar intrusions, amb mallat de simple torsió.
Assegurament anti-intrussió de les tapes de registre dels dipòsits de combustible.
Disposicions d’elements de barrera pesats en els accessos, degudament fixats al
terra, per evitar l’entrada de vehicles
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SEGON.- Notificar aquest acord a CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO SAU.

B) Atès que per resolució de l’Alcaldia de 4 d’agost de 2017 s’ha incoat expedient d’ordre
d’execució per deixar la finca del c. Monterols, núm. 24, en les condicions de seguretat,
salubritat i neteja 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, que d’acord amb l’informe emès
per l’arquitecte municipal són les que es relacionen a continuació:
•
•

Retirada de tot aquell material de construcció abassegat a la finca que pugui
comportar, per les seves característiques, perill d’incendi i inflamació o caigudes.
Tapiat d’obertures de façana.

El termini estimat per l’execució dels treballs és d’un mes.
El cost estimat per l’arquitecte municipal de les actuacions a realitzar és de 1.180,00€,
sense perjudici de la liquidació final.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució dels treballs de conservació i de
rehabilitació es justifica en els motius següents:
•
•

S’observa l’existència de brutícia i restes de material d’obra dins l’edificació.
Es constaten obertures en façanes sense protecció.

En data 14 de setembre de 2017 el Sr. J. M. P. presenta instància al Registre General
d’Entrades d’aquest Ajuntament, RE 2017006712, en la que demana l’arxiu d’aquest
expedient perquè les fotografies que consten a l’expedient corresponen a la casa del
número 26 del mateix carrer. Amb aquest motiu l’arquitecte municipal ha emès informe en
el que afirma que a l’expedient consten fotografies del número 24 del carrer Monterols,
propietat del Sr. J. M. P., segons inscripció al Registre de la Propietat de Vila-seca, Tom
2090, Llibre 88, Foli152.
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.
D’acord amb els articles 77.2 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística,
decret 64/2014, de 13 maig, article 53.1 u) de la Llei municipal aprovada pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
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de les bases de règim local, i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. J. M. P., d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte municipal de 19 de setembre de 2017, segons el qual les fotografies
que consten a l’expedient es corresponen al número 24 del c. Monterols de Vila-seca.
SEGON. Ordenar al Sr. J. M. P., i adreça al c. Onze de Setembre, núm. 24, 02, de Vilaseca, com a propietari de la finca ubicada Monterols, núm. 24, de Vila-seca, que en un
termini d’un mes procedeixi a realitzar les actuacions següents:
•
•

Retirada de tot aquell material de construcció abassegat a la finca que pugui
comportar, per les seves característiques, perill d’incendi i inflamació o caigudes.
Tapiat d’obertures de façana.

El cost estimat de les actuacions a realitzar és de 1.180,00€.
L’adopció d’aquesta proposta d’ordre d’execució de treballs de conservació es justifica
pels motius següents:
•
•

S’observa l’existència de vegetació, brutícia i restes de material d’obra dins
l’edificació.
Es constaten obertures en façanes sense protecció.

TERCER. Advertir al Sr. J. M. P., que en cas d’incompliment injustificat d’aquesta ordre
d’execució, una vegada transcorregut el termini concedit per executar-les, l’Ajuntament
pot procedir a la imposició de quantes multes coercitives resultin necessàries per fer
efectiu el compliment del que s’ha ordenat, l’import de les quals pot arribar fins als 3.000
euros, així com, en el seu cas, a l’execució subsidiària de les obres a càrrec del
propietari, si després de la imposició de la primera multa coercitiva persisteix en la seva
passivitat.
QUART. 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.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ
DE LA BORSA DE TREBALL PER A NOMENAMENTS AMB CARÀCTER INTERÍ DINS
EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ I ADAPTACIÓ DEL CONTROL INTERN DE L’ÀREA
D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA.
La Junta de Govern Local de 24-7-2017 va aprovar les bases reguladores de la
constitució d’una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter interí dins el
Programa d’actuació i adaptació del control intern de l’Àrea d’Hisenda i promoció
Econòmica de l’Ajuntament (Exp. GOV/596/17), el qual es considera prioritari per afectar
el funcionament d’un servei essencial, i declarat a tal efecte pel Ple en sessió de 29-72016.
Atès que es va obrir la convocatòria pública del procés selectiu mitjançant el sistema de
concurs lliure, amb respecte dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La
publicitat de procediment es fa efectuar mitjançant anunci en el BOPT núm. 149, de 2-817, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica (oferta d’ocupació) a partir
del mateix dia.
Atès que s’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de selecció
esmentat.
Atès que l’Acta de data 4-9-2017 de la Comissió de Valoració, determina, en funció de les
puntuacions finals obtingudes, l’ordre pel que es procedirà a la crida dels candidats que
han superat el procés.
Atès que l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament de data 5-9-2017 concreta i
especifica la previsió d’actuacions que, de manera immediata i preferent, cal escometre
per donar cobertura a les necessitats de gestió i control que es pretenen amb la posta en
marxa del Programa de d’actuació i adaptació del control intern de l’Àrea d’Hisenda i
Promoció Econòmica de l’Ajuntament, per tal de donar compliment als requeriments al
nou marc normatiu legal i a l’Informe de la Sindicatura de Comptes núm. 11/2013.
Atès que l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny (LPGE – 2017), autoritza al
nomenament de funcionaris interins per a cobrir necessitats urgents. Extrem aquest que
ha quedat degudament justificat en els diferents informes de l’Àrea i jurídic que obren en
l’expedient.
Atesa la Diligència d’Intervenció (DI 12-2017-496)
Atès que l’aprovació de les bases de selecció i el nomenament de personal interí forma
part de les delegacions efectuades per l’Alcaldia en Decret de 30 de juny de 2015, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per escometre el
Programa d’actuació i adaptació del control intern de l’Àrea d’Hisenda i promoció
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Econòmica de l’Ajuntament. I que per al seu desenvolupament i efectivitat es requereix la
necessitat d’incorporació dels recursos humans adscrits a les funcions i tasques
següents:
1. Actuació Programa: Implantació i consolidació Control Posterior Permanent
(Control Intern – Fiscalització). Requeriment: Tècnic mitjà de serveis econòmics.
Subescala Tècnica, subgrup A2. Jornada completa (100%).
2. Actuació Programa: Implantació i consolidació Control Previ Permanent (Control
Intern Permanent). Requeriment: Tècnic mitjà de serveis econòmics. Subescala
Tècnica, subgrup A2. Jornada completa (100%).
3. Actuació Programa: Implantació i consolidació Control Eficàcia Permanent (Control
Intern Permanent). Requeriment: Tècnic mitjà de serveis econòmics. Subescala
Tècnica, subgrup A2. Jornada parcial (50%).
SEGON. Aprovar la relació d’aspirants proposats per la Comissió de Valoració en l’Acta de
4-9-2017, en el procediment de selecció de la borsa de treball convocat per la Junta de
Govern Local en sessió de 24-7-2017, classificats per ordre descendent conforme la
puntuació final obtinguda.
TERCER. Aprovar la contractació, funcionàries interines d’administració general de
l’Ajuntament de Vila-seca, subescala tècnica, subgrup A2, CD 24, per cobrir les
necessitats temporals del Programa d’actuació i adaptació del control intern de l’Àrea
d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vila-seca (Exp./GOV/357/2017).
Totes elles provinents de la vigent borsa d’interins constituïda el 4-9-17 per la Comissió
de Valoració del procés selectiu convocat per la Junta de Govern Local en sessió de 247-17, per ser els candidats a qui, segons l’odre de la crida, els correspon la seva
designació.
CINQUÈ. Limitar la contractació en règim interí a cobrir les necessitats que precisa
urgentment l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament, per a la prestació
dels serveis especificats en l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament de data 59-2017, i per l’ordre d’assignació de funcions que s’hi estableix, fent constar que, en cap
cas, les persones que es contractin passaran a formar part de la plantilla de personal de
l’Ajuntament.
SISÈ. Autoritzar les despeses pertinents, durant el període comprés entre 1-10-17 i el 3112-17, per un import màxim de 25.447,12 euros (nòmines i Seguretat Social incloses)
amb càrrec a les partides corresponents del pressupost vigent (RB 12001, CD 12100, CE
12101, PROD 13200, i SS 16000), i respectant, en tot cas, les disponibilitats
pressupostàries del seu capítol I, d’acord amb l’informe del responsable de l’Àrea de
Governació i Règim Intern i els límits i quanties establerts en l’art. 25 de la Llei 7/2007, de
12 d’abril.
SETÈ. Aquests nomenaments tindran efectes a partir del dia 1-10-2017, i seran vigents
mentre duri la necessitat que justifica el contracte Programa, i sempre dintre del termini
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màxim que preveu per a aquest supòsit l’article 10.c) del TREBEP. A partir de la data
indicada s’iniciarà el còmput del període de prova de 6 mesos establert en la Base
desena de la convocatòria.
VUITÈ. Comunicar-ho a la Intervenció municipal, al Negociat de Personal de
l’Ajuntament, i es procedeixi a la seva publicació al BOPT d’acord amb l’art. 94 del Decret
214/1990.
NOVÈ. Facultar a l’Alcaldia per tal que efectuï les gestions necessàries en
desenvolupament del present acord.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER LA CELEBRACIÓ
DEL XII OPEN DE PESCA PLATJA LA PINEDA.
Vista la sol·licitud efectuada per part de la Societat de Pescadors Esportius de Vila-seca, on
demana llicència municipal per l’activitat extraordinària per la celebració del XII Open de
pesca platja La Pineda, el proper 14 d’octubre de les 20h a la 01h del dia 15 d’octubre, des
de porta del Mar fins davant del restaurant Carolina Beach.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en relació al Pla d’actuació en
cas d’emergència presentat i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.Concedir a la Societat de Pescadors Esportius de Vila-seca, llicència
municipal per l’activitat extraordinària per la celebració del XII Open de pesca platja La
Pineda, el proper 14 d’octubre de les 20h a la 01h del dia 15 d’octubre, des de la porta del
Mar fins davant del restaurant Carolina Beach.
SEGON.Ocupació prevista de 40 participants.
TERCER.La comunicació queda condicionada al compliment de les condicions per
aquest tipus d’activitat.
5.3
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.
En data 19/05/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 3869 una comunicació
prèvia per canvi de nom d’inici d’activitat de supermercat ubicada a l' av. Generalitat, 30,
baixos de Vila-seca, presentada per WIKITOMRO, S.L. amb NIF B55538581, Expedient
número 394/2017.
Atès que amb la comunicació prèvia per canvi de nom es va adjuntar la documentació
requerida per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
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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 per canvi de nom de l’activitat de supermercat
de la qual n’és prestador WIKITOMRO, S.L., ubicada a l' av. Generalitat, 30, baixos de
Vila-seca. Expedient número 394/2017. Anterior titular TOMIJOR, S.L..
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per WIKITOMRO, S.L. per a l’exercici de
l’activitat de supermercat.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 772656, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 1.572,00 €), d’acord amb el disposat per les
vigents Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la comunicació per canvi de nom 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 PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I ALTA GAS.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Vistes les diferents sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades en relació al
subministrament elèctric de ENDESA ENERGIA SAU,
Vist l’informe que ha emès l’ABSS Vila-seca en cadascuna d’elles, relacionades a l’annex
2 SE i d’acord amb les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,.
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
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del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-428 de la Intervenció General de data 28 d’agost de
2017 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 2 SE que consta a l’expedient,
amb la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 1.673,92 €, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 Relació ADO 621 del vigent pressupost municipal.

DNI
47758661N
39725515F
X2297732D
X2297732D
X2297732D
X2297732D
X2297732D
X2297732D
X6000367N
X6000367N
48014868E
48014868E

IMPORT
155,21 €
194,35 €
39,91 €
45,67 €
46,02 €
38,26 €
46,52 €
56,14 €
31,54 €
42,42 €
42,47 €
60,98 €

39733332G
X6455749V
X0702188K

289,50 €
464,83 €
120,10 €
1.673,92 €

EXPEDIENT 10/2017
ANNEX 2 SE
NÚM.CONTRACTE
12104009594
12113743804
40022679484
40022679484
40022679484
40022679484
40022679484
40022679484
40012188918
40012188918
40031496894
40031496894
12110419548
82015911719
999420516791/0374

Cessionari
del Dret de
Cobrament
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA

NÚM. FACTURA
PMI701N0460213
PMD709N0015189
SM9601N2714284
SM9601N2996461
SM9601N3296303
SM9701N0795827
SM9701N0531259
SM9701N0219627
SMF701N0649064
SMF701N0384321
SMD701N0855227
SMD701N0566103
Alta subministrament
gas ENDESA
PM570N10276960 ENDESA
PM6701N0310919 ENDESA

NIF del
cessionari
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077

SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 1.673,92 €
d’acord amb l’annex 2 SE , a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 Relació ADO 621
del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de ENDESA ENERGIA S.A.U, amb NIF A81948077, segons el detall que figura
en la pròpia relació continguda en l’Annex 2 SE.
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a l’ABSS Vila-seca i a la Intervenció
General.
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CINQUÈ. Traslladar aquest acord, a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL PER
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Vistes les sol·licituds d’ajuts d’urgència social presentades en relació al subministrament
elèctric de ENDESA ENERGIA SA.
Vist l’informe que ha emès l’ABSS Vila-seca en cadascuna d’elles, relacionades a l’annex
3 SE i d’acord amb les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,.
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.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-431 de la Intervenció General de data 28 d’agost de
2017 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 3 SE que consta a l’expedient,
amb la relació de beneficiaris i concepte, per un import total de 480,48€, a càrrec de la
partida 2017 14 23100 48000 Relació ADO 620 del vigent pressupost municipal.

DNI
X3232385B
X2899874B
X2899874B
X2899874B
X0702188K

IMPORT
125,42 €
156,47 €
65,32 €
16,87 €
116,40 €
480,48 €

EXPEDIENT 10/2017
ANNEX 3 SE
NÚM.CONTRACTE
82015162640
303498053
303498053
303498053
40022679484

NÚM. FACTURA
600277
PM2701N0624660
PM2709N0020754
SMM701N1149355
SM9601N2714284

Cessionari
del Dret de
Cobrament
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA
ENDESA

NIF del
cessionari
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
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SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 480,48€ d’acord
amb l’annex 3 SE , a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 Relació ADO 620 del
vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de ENDESA ENERGIA S.A., amb NIF A81948077, segons el detall que figura en
la pròpia relació continguda en l’Annex 3 SE.
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.

6.3 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS D’AJUTS D’URGÈNCIA
SOCIAL.

A) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER PAGAMENT D’UN
TRACTAMENT MÈDIC (ORTODÒNCIA).
Vist la sol·licitud d’ajut per al pagament d’un tractament mèdic (ortodòncia), presentada
per la M. P. S. M., i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vilaseca, 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. Denegar l’ajut per al pagament d’un tractament mèdic (ortodòncia) a la Sra. M.
P. S. M., per no complir amb els requisit econòmic establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS
B) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER PAGAMENT
FACTURES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.
Vist la sol·licitud d’ajut per al pagament de factures de subministrament elèctric
presentada per la Sra. M. Q.J., i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Serveis
Socials de Vila-seca, 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. Denegar l’ajut per al pagament de factures de subministrament elèctric a la Sra.
M. Q. J., per no complir amb els requisits establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS
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C) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER PAGAMENT
FACTURES DE SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE.
Vist la sol·licitud d’ajut per al pagament de factures de subministrament d’aigua potable
presentada per la Sra. M.F. P. G., i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Serveis
Socials de Vila-seca, 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. Denegar l’ajut per al pagament de factures de subministrament d’aigua potable
a la Sra. M. F. P. G., per no complir amb els requisits establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’EBAS

D) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUTS PEL PAGAMENT DE
FACTURES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.
Vist la sol·licitud d’ajut de pagament de factures de subministrament elèctric presentada
per la Sra. B. K., i vist l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vilaseca, 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. Denegar l’ajut per al pagament de factures de subministrament elèctric de la
Sra. B. K., donat que ha desaparegut l’objecte de la petició.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS Vila-seca.

6.4
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL
FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, CURS 2016-2017.
Vista la convocatòria de subvencions efectuada per la Diputació de Tarragona, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.146, dins el Programa extraordinari
de suport als centres de primer cicle d’educació infantil municipal per al curs 2016-2017.
L’objecte del Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil
municipal regular la concessió d’ajudes econòmiques de la Diputació de Tarragona als
ajuntaments titulars de centres del primer cicle d’educació infantil que siguin del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre i les actuacions subvencionables són les despeses de
funcionament curs escolar 2016-2017.
La quantitat a percebre per als ens beneficiaris serà el resultat d’aplicar, com a màxim, el
mòdul de 875 euros per cada alumne equivalent.
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En el cas del municipi de Vila-seca, en el curs 2016 -2017, hi va haver en funcionament les
dues llars d’infants de titularitat municipal: la llar d’infants municipal Les Vimeteres i la llar
d’infants municipal Fartets.
CENTRE

AULES

Llar d’infants municipal Les Vimeteres

5

Llar d’infants municipal Fartets
TOTAL

3

MITJANA
D’ALUMNES
MENSUAL
69,70
24,30
94

IMPORT
SOL·LICITAT
60.987,50 €
21.262,50 €
82.250 €

Vist l’informe de conformitat de la prefectura de l’àrea de data 23 d’agost de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-490 /2017 de la Intervenció General de data 13 de setembre i
un cop atesa l’objecció no suspensiva que s’hi va fer constar.
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 tant, l’Ajuntament de Vila-seca pot acollir-se a aquesta convocatòria de subvenció i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori i Ensenyament, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Sol·licitar subvenció a la Diputació de Tarragona per import de 60.987,50 € per al
funcionament curs 2016-2017 de la Llar d’infants municipal Les Vimeteres.
SEGON. Sol·licitar subvenció a la Diputació de Tarragona per import de 21.262,50 € per al
funcionament curs 2016-2017 de la Llar d’infants municipal Fartets.
TERCER. Trametre aquest acord a la Diputació de Tarragona i a la Intervenció Municipal de
Fons.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE BONIFICACIONS DE LES TARIFES DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL, CURS 2017-2018.
Vistes les diferents sol·licituds presentades pels pares dels infants usuaris de la llar d’infants
municipals per obtenir bonificacions pels serveis d’escolarització, menjador i hora d’acollida
durant el curs escolar 2017-2018.
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Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 2, apartat 3, tarifes a
aplicar segons nivell de renda.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2017 es va adjudicar la gestió
del servei de la Llar d’infants municipal Les Vimeteres a l’adjudicatària que va resultar millor
classificada en virtut dels criteris establerts en el plec de condicions que va regir la licitació.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 14 d’agost de 2017 es va aprovar
modificar l’import del servei de menjador de les Vimeteres com a conseqüència de
l’expedient de contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura de l’àrea de data 1 d’agost de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-495 /2017 de la Intervenció General de data
19 de setembre.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 22 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a 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
al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES VIMETERES
PRIMER. Aprovar les següents sol·licituds per obtenir bonificacions en l’escolarització,
acollida i servei de menjador del seu fill/a a la llar d’infants municipal Les Vimeteres durant el
curs escolar 2017-2018 (setembre 2017 a juliol de 2018).
Ajut a partir de setembre de 2017:
Infant: E. G. P.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 12,60 €/mes
Aportació família, 113,40 €/mes
Acollida, 35 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 3,50 €/mes
Aportació família, 31,50 €/mes
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Total mensual: 101,10 €/mes
Infant: J. G. P.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 12,60 €/mes
Aportació família, 113,40 €/mes
Acollida, 35 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 3,50 €/mes
Aportació família, 31,50 €/mes
Total mensual: 101,10 €/mes
Infant: N. C. P.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 17 €/mes
Aportació família, 153 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 5 %, 6,30 €/mes
Aportació família, 119,70 €/mes
Acollida dues hores, 65 €/mes
Aportació Ajuntament 5 %, 3,25 €/mes
Aportació família, 61,75 €/mes
Total mensual: 26,55 €/mes
Infant: E. M. V.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 5 %, 6,30 €/mes
Aportació família, 119,70 €/mes
Total mensual: 91,30 €/mes

Infant: V. L.I.
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Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 17 €/mes
Aportació família, 153 €/mes
Total mensual: 17 €/mes
Infant: G. F. S.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
Total mensual: 34 €/mes
Infant: N. P. M.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 25,20 €/mes
Aportació família, 100,80 €/mes
Total mensual: 110,20 €/mes
Infant: Ó. P. M.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 25,20 €/mes
Aportació família, 100,80 €/mes
Total mensual: 110,20 €/mes
Infant: A. L. Á.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 50 %, 85 €/mes
Aportació família, 85 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 12,60 €/mes
Aportació família, 113,40 €/mes
Total mensual: 97,60 €/mes
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Infant: K.T. K.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 12,60 €/mes
Aportació família, 113,40 €/mes
Total mensual: 46,60 €/mes
Infant: N. V.E.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 30 %, 51 €/mes
Aportació família, 119 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 25,20 €/mes
Aportació família, 100,80 €/mes
Total mensual: 76,20 €/mes
Infant: N. O. J.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 17 €/mes
Aportació família, 153 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 5 %, 6,30 €/mes
Aportació família, 119,70 €/mes
Total mensual: 23,30 €/mes
Infant: S. G. I.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 30 %, 51 €/mes
Aportació família, 119 €/mes
Menjador, 126 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 25,20 €/mes
Aportació família, 100,80 €/mes
Total mensual: 76,20 €/mes
Infant: K. M. P.
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Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 20 %, 34 €/mes
Aportació família, 136 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 14 €/mes
Aportació família, 126 €/mes
Acollida, 35 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 3,50 €/mes
Aportació família, 31,50 €/mes
Total mensual bonificació: 51,50 €/mes

SEGON. Validar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 10.591,35 euros que correspon a:
Total mensuals de totes les bonificacions són 962,85 euros per 11 mensualitats de setembre
de 2017 a juliol de 2018= 10.591,35 euros
De setembre a desembre de 2017= 3.851,40 euros
De gener a juliol de 2018= 6.739,95 euros

L’aprovació de la despesa de 3.851,40 euros s’efectua a càrrec de la partida 14 32300
22799 del vigent pressupost municipal AD 22591 i la despesa de 6.739,95 euros resta
subordinada a l’aprovació definitiva del pressupost municipal de l’any 2018 ADFUT1
22592.
TERCER. Denegar les sol·licituds de bonificació pels següents motius:
A ) Per superar els ingressos establerts a l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus
públics a les tarifes pel servei de les llars municipals d’infants:
- Sol·licitud de la senyora A. C. M. per a l’infant A.C. C.
- Sol·licitud de N. B. B. per als infants L. i K. T. B.
- Sol·licitud de la senyora M. C. R. T. per a l’infant A.P. R.
B) Per incompliment dels requisits establerts per accedir als ajuts públics:
-

Sol·licitud de M. P. per a la infant N. R. P.
Sol·licitud de R. F. per a la infant P. S. C.
Sol·licitud de C. R. per a la infant O. H. R.
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QUART. Notificar aquest acord a la empresa adjudica de la llar d’infants municipal Les
Vimeteres UTE S. G., M. R. I S. P., a les persones interessades i a la Intervenció Municipal
de Fons.
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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