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

DATA:
LLOC:
HORARI:

2 d’octubre de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.35 hores

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 25 DE SETEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 25 de setembre de 2017,
que és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’AGRUPACIÓ DE LES
PARCEL.LES 30 I 28 DEL POLÍGON 37 DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud del Sr. J. A. R. B. de llicència municipal d’agrupació de finques
situades en Sòl No Urbanitzable, al terme municipal de Vila-seca.
Atès la documentació aportada l’empresa Vloothuis, SL és propietària de la finca registral
4322 del Registre de la Propietat de Vila-seca. Segons les dades cadastrals obtingudes a
la Seu Electrònica del Cadastre, aquesta finca correspon a la parcel·la 30 del polígon 37
de Vila-seca, amb referència cadastral 43173A037000300000SA. La superfície registral
de la finca és de 82.440 m2, i hi consta una “casa de campo, lagares, corral y balsa”
sense especificar la seva superfície. La superfície cadastral de la mateixa finca és de
74.456 m2, i la superfície construïda que consta és de 740 m2 de sostre.
Atès que l’empresa Blauboat Salou 2005, SL és propietària de la finca registral 17412 del
Registre de la Propietat de Vila-seca. Segons les dades cadastrals obtingudes a la Seu
Electrònica del Cadastre, aquesta finca correspon a la parcel·la 28 del polígon 37 de Vilaseca, amb referència cadastral 43173A03700028. La superfície registral de la finca és de
3.500 m2, i hi consta una construcció destinada a nau industrial, de 619,57 m2 de
superfície construïda, i una caseta independent de 8,70 m2 construïts. La superfície
cadastral de la mateixa finca és de 3.134 m2, i la superfície construïda que hi consta és
de 580 m2 de sostre.
Les finques registrals 4322 i 17412 són confrontants i tenen un límit comú entre elles.
La documentació aportada correspon a l’escriptura de propietat de la finca 4322,
l’escriptura de declaració d’obra nova de les construccions existents a la finca 17412, i
l’escriptura de compravenda de la finca 17412.
El sol·licitant proposa agrupar les finques 4322 i 17412.
La classificació urbanística del sòl corresponent a ambdues finques és de Sòl No
Urbanitzable, i la qualificació que tenen assignada es la clau 51, Sòl Agrícola Permanent,
regulat als articles 419 al 423 de la Normativa urbanística del PGOU. Els usos admesos
en aquesta clau són l’habitatge agrícola aïllat, les instal·lacions agrícoles, i la resta d’usos
admesos a la legislació urbanística vigent.
Vista la sol·licitud del Sr. J.A. R. B. de llicència municipal d’agrupació de les parcel·les 30
i 28 del polígon 37 del Terme Municipal de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir al Sr. J. A. R. B., la llicència municipal d’agrupació núm. 642/17 de
les parcel·les 30 i 28 del Polígon 37 del Terme Municipal, d’acord amb el projecte
presentat quedant la finca resultant de la forma següent:
Entitats aportades:
Entitat 1:
Parcel·la cadastral:
Ref. cadastral:
Qualif. urbanística:
Superfície registral:
Quota agrupació:

Finca registral 4322, tom 1509, llibre 433, foli 25
Polígon 37, parcel·la 30 – Terme municipal de Vila-seca
43173A037000300000SA
Sòl No Urbanitzable – Clau 51, Sòl Agrícola Permanent
82.440 m2
95,93 %

Entitat 2:
Parcel·la cadastral:
Ref. cadastral:
Qualif. urbanística:
Superfície registral:
Quota agrupació:

Finca registral 17412, tom 2422, llibre 254, foli 94
Polígon 37, parcel·la 28 – Terme municipal de Vila-seca
43173A037000280000SB i 43173A037000280001DZ
Sòl No Urbanitzable – Clau 51, Sòl Agrícola Permanent
3.500 m2
4,07 %

Entitat resultant:
Qualif. urbanística:
Superfície registral:

Sòl No Urbanitzable – Clau 51, Sòl Agrícola Permanent
85.940 m2

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801421 64 de data 15.09.17 i que es la
següent:

Tributs municipals
Liquidació provisional

Taxa

505,71 €

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

505,71 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€
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3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA ACTA DE RECEPCIÓ.

APROVAR L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA TANCA
A LA LLAR D’INFANTS “ELS FARTETS” AL C. LLUIS MARIANO DE LA PINEDA.
Vista l’acta de recepció de les obres de construcció de la tanca a la Llar d’Infants “Els
Fartets” al c. Lluis Mariano de La Pineda, 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 de construcció de la tanca a la Llar
d’Infants “Els Fartets” al c. Lluis Mariano de La Pineda, obres realitzades per l’empresa
Construcciones y Reformas Jimaran SL.
SEGON. Notificar el present acord als interessats.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE REPSOL PETROLEO SA DE RETORN DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CANONADA DE 20” AL RACK
D’INTERCONNEXIÓ ENTRE EL POLIGON SUD I EL NORD DE LA GRAN INDÚSTRIA
QUÍMICA DE TARRAGONA.
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 Repsol Petróleo SA el retorn de la fiança dipositada per la
instal·lació d’una canonada al rack d’interconnexió entre el polígon sud i el nord de la
Gran Indústria Química de Tarragona, per import de 4.248,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE REPSOL PETROLEO SA DE RETORN DE LA FIANÇA
DIPOSITADA
PER
LA
INSTAL·LACIÓ
D’UNA
CANONADA
AL
RACK
D’INTERCONNEXIÓ ENTRE EL POLIGON SUD I EL NORD DE LA GRAN INDÚSTRIA
QUÍMICA DE TARRAGONA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:

4

PRIMER. Concedir a Repsol Petróleo SA el retorn de la fiança dipositada per la
instal·lació d’una canonada al rack d’interconnexió entre el polígon sud i el nord de la
Gran Indústria Química de Tarragona, per import de 4.110,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

C) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS RAMBLA CATALUNYA, 2 DE
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT A LA RAMBLA CATALUNYA, 2 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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 a la Comunitat de Propietaris Rambla Catalunya, 2 el retorn de la
fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat a la Rambla
Catalunya, núm. 2 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

D) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS AVDA. RAMON D’OLZINA, 35
DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A
L’EDIFICI SITUAT A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, 35 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, 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 a la Comunitat de Propietaris Avda. Ramon d’Olzina, 35 el retorn de la
fiança dipositada per la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat a l’avda. Ramon
d’Olzina, núm. 35 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

3.4 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

Vist l’expedient de referència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, deixar
aquest assumpte pendent per a un millor estudi.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.
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4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI
DE REVISIÓ FINANCERA ACTUARIAL DEL PLA DE PENSIONS DELS EMPLEATS
DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 9 d’octubre de 2006, va aprovar la
implantació del Pla de Pensions, destinat a la cobertura de jubilació i mort del personal de
l’Ajuntament de Vila-seca.
El dia 24 d’octubre de 2006 es va constituir la Comissió promotora del Pla de Pensions
del personal de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, la qual determina que el sistema
financer i actuarial dels plans haurà de ser revisat almenys cada tres anys per actuari
independent designat per la comissió de control, amb encomana expressa i exclusiva de
realitzar la revisió actuarial.
La Comissió de Control del Pla de Pensions dels empleats de l’Ajuntament de Vila-seca,
en reunió del dia 25 de juliol de 2017, va acordar designar l’empresa consultora per
efectuar la revisió Financera Actuarial del pla de pensions corresponent als exercicis
2015, 2016 i 2017.
De les tres empreses consultades, la que va oferir el millor preu és l’empresa “Andén 8,
SL”, per un import de 2.700 euros de base imposable, més 567 euros d’IVA, que fan un
total de 3.267 euros.
L’encomana de realització de la revisió actuarial pot definir-se com a un contracte de
prestació de serveis.
Atès que l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, defineix els
contractes de serveis com aquells que tenen per objecte prestacions de fer consistents en
el desenvolupament d’una activitat adreçada a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra
o subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot consensuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 10, 111, 138 i D.A. Segona del Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, que només requereix dels mínims establerts al seu art. 95, o sigui de
l’existència d’un pressupost previ, l’aprovació de la despesa i incorporació de la factura
corresponent a l’expedient, en la forma que preveu l’art. 72 RD 1098/2001, de 12
d’octubre.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
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PRIMER. Aprovar que la prestació de la revisió Financera Actuarial del pla de pensions
corresponent als exercicis 2015, 2016 i 2017 mitjançant la contractació d’una empresa
especialitzada en serveis financers actuarials.
SEGON. Adjudicar l’esmentada prestació de serveis, de conformitat amb la proposta de
la Comissió de Control del Pla de Pensions dels empleats de l’Ajuntament de Vila-seca,
en reunió del dia 25 de juliol de 2017, mitjançant el procediment del contracte menor, a
l’empresa “Andén 8, SL” CIF B-63840755, pel preu de 3.267 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 15.92000.22706 i operació AD 201700022625 del vigent pressupost
municipal.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, a la Comissió de
Control del Pla de Pensions i a l’empresa adjudicatària.
4.2
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 02/08/2017 registre núm. 5967 ha tingut entrada al registre general una
declaració de responsable prèvia d’inici d’activitat d’una d'agència de viatges ubicada a l'
av. Verge de Montserrat, 33, cant. c. Riera, 61 baixos de Vila-seca, presentada per A. D.
C., expedient número 677/2017.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
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 declaració de responsable de l’activitat d’una d'agència de
viatges de la qual n’és titular A. D. C., ubicada a l' av. Verge de Montserrat, 33, cant. c.
Riera, 61 baixos de Vila-seca Expedient número 677/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració de responsable efectuada per A. D. C. per a l’exercici de l’activitat d’una
d'agència de viatges.
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TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 415,00 € la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801286), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració de responsable queda sotmesa al compliment de
les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
B) En data 11/08/2017 registre núm. 6123 ha tingut entrada al registre general una
declaració de responsable prèvia d’inici d’activitat d’una oficina de serveis ubicada al c/
Oest, 5, local 8 de Vila-seca, presentada per J. S. F., expedient número 681/2017.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
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 declaració de responsable de l’activitat d’una oficina de
serveis de la qual n’és titular J. S. F., ubicada al c/ Oest, 5, local 8 de Vila-seca
Expedient número 681/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració de responsable efectuada per J. S. F. per a l’exercici de l’activitat d’una oficina
de serveis.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 295,00 € la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801271), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració de responsable queda sotmesa al compliment de
les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

C) En data 06/09/2017 registre núm. 6556 ha tingut entrada al registre general una
declaració de responsable prèvia d’inici d’activitat d’una d'oficina de serveis ubicada a
l'av. Pere Molas, 19, presentada per ADVISE HOTELS GEST SL amb NIF B43980911,
expedient número 715/2017.
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Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
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 declaració de responsable de l’activitat d’una d'oficina de
serveis de la qual n’és titular ADVISE HOTELS GEST SL, ubicada a l'av. Pere Molas, 19
Expedient número 715/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració de responsable efectuada per ADVISE HOTELS GEST SL per a l’exercici de
l’activitat d’una d'oficina de serveis.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 746,25 € la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801372), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració de responsable queda sotmesa al compliment de
les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
D) En data 12/09/2017 registre núm. 6664 ha tingut entrada al registre general una
declaració de responsable prèvia d’inici d’activitat d’una acadèmia d'idiomes ubicada a la
Plaça Països Catalans, 1, local 2 de Vila-seca, presentada per G. C. S., expedient
número 712/2017.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
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:
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PRIMER. Prendre raó de la declaració de responsable de l’activitat d’una acadèmia
d'idiomes de la qual n’és titular G. C. S., ubicada a la Plaça Països Catalans, 1, local 2
de Vila-seca Expedient número 712/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració de responsable efectuada per G. C. S. per a l’exercici de l’activitat d’una
acadèmia d'idiomes.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 483,75 € la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801275), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració de responsable queda sotmesa al compliment de
les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
E) En data 22/08/2017 registre núm. 6271 ha tingut entrada al registre general una
declaració de responsable prèvia d’inici d’activitat d’una de bugaderia d'autoservei
ubicada al c. Josep Anselm Clavé, 2, locals 6 i 7 (galeries de mercat), presentada per V.
M. G., expedient número 676/2017.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat.
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 declaració de responsable de l’activitat d’una de bugaderia
d'autoservei de la qual n’és titular V. M. G., ubicada al c. Josep Anselm Clavé, 2, locals 6
i 7 (galeries de mercat) Expedient número 676/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració de responsable efectuada per V. M. G. per a l’exercici de l’activitat d’una de
bugaderia d'autoservei.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 332,50 € la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801351), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
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QUART. L’efectivitat de la declaració de responsable queda sotmesa al compliment de
les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
F) En data 27/10/2016 ha tingut entrada al Registre general núm 7005 una comunicació
prèvia d’inici per canvi de nom d’activitat de bar restaurant ubicada al c/ Requet de Félix,
50 baixos de Vila-seca, presentada per EL RACÓ DELS AMICS SCP amb NIF
J55695225, Expedient número 780/2016.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar restaurant de la qual n’és titular EL RACÓ DELS AMICS SCP, ubicada al c/ Requet
de Félix, 50 baixos de Vila-seca. Expedient número 780/2016. Anterior titular J. C. G.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per EL RACÓ DELS AMICS SCP per a l’exercici
de l’activitat de bar restaurant.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 766191), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de persones.

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

4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS PER LES FACTURES EMESES
CORRESPONENTS ALS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY DE 2017, RELATIVES A LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS.
FACTURES EMESES A ECOMEBES I SIRUSA:
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El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 28/10/2013) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes
España SA (ECOEMBES), pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les
quantitats econòmiques que ECOEMBES transferirà als Ens Locals per tal de
compensar-los econòmicament per la diferència de cost entre el sistema ordinari de
recollida i transport dels residus (recollida de totes les fraccions en un únic contenidor), i
el sistema de gestió que suposa la recollida selectiva del paper-cartró i d’envasos
lleugers, i el corresponent transport a les plantes de gestió final assignades (GRIÑÓ
ECOLÒGIC, SA pels envasos lleugers, i SAICA NATUR, SL pel paper i cartró).
Així mateix, ECOEMBES també subvenciona la valorització energètica, en funció de la
composició dels residus de la fracció resta incinerats. Des de juliol de 2009 aquest
conveni va deixar de costat la valorització energètica, la qual va quedar supeditada a
l’existència de convenis individuals de cada ajuntament amb ECOEMBES. Així, i per tal
d’evitar la redacció i signatura del respectiu conveni amb cadascun dels municipis
mancomunats, es va decidir que fos SIRUSA qui s’encarregués de la gestió, i que un cop
l’any es procedís a liquidar el corresponent import a cada ajuntament, en funció de les
tones incinerades, prèvia recepció de la factura per part dels respectius municipis.

FACTURES EMESES A SAICA NATUR, SL:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de
2010, es troba adherit al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya, amb l’objecte
d’obtenir un marc estable per a la venta del paper i cartró recollit selectivament, i que en
el cas de Vila-seca és portat a la planta recuperadora de SAICA NATUR, SL, per
determinació del conveni amb ECOEMBES.
Així mateix, per Acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2016, s’ha adjudicat
el contracte del servei de transport, gestió i tractament dels residus de la deixalleria a
SAICA NATUR, SL. En el marc d’aquest contracte, es procedeix a emetre factura a
aquesta empresa per la recollida segregada dels residus valoritzables de ferralla i metalls,
olis vegetals i olis minerals usats.
FACTURES EMESES A ECOVIDRIO:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 25/06/2014) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO,
SA, pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques
que ECOVIDRIO transferirà als Ens Locals per tal de compensar-los econòmicament per
la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida i transport dels residus i el
sistema de gestió que suposa la recollida selectiva dels envasos de vidre i el
corresponent transport a les planta de gestió final assignada (Recuperadora de Vidrio de
Barcelona, SA).
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FACTURES EMESES A ECOLEC, ECOTIC I ERP ESPAÑA:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de
2012, es troba adherit al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), per al període 2013-2017, i d’aquest conveni se’n
desprèn, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques que les entitats gestores dels
SIG d’aparells elèctrics i electrònics (ECOLEC, ECOTIC i ERP ESPAÑA) transferiran als
Ens Locals pels costos addicionals que els comporta recollir selectivament i
emmagatzemar els RAEE a les deixalleries i que correspon sufragar als productors
d’aparells elèctrics i electrònics.

Per tot l’exposat anteriorment, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures detallades a l’Annex I (relació de DR
201700000713) per un import total de 73.591,67€ de base imposable, més 5.665,66€ en
concepte del 10% d’IVA (excepte en els casos de comercialització del paper-cartró i
ferralla, que estan exempts, i de l’oli mineral i vegetal que tenen un 21%), fent un total net
de 79.257,33€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE PRODUCCIÓ D’UN AUDIOVISUAL 3D AMB ELEMENTS ACROBÀTICS I
LA SEVA PROJECCIÓ DURANT LA NIT DE REIS.
Vist que la Nit de Reis esdevé una nit màgica i de celebració tradicional arreu de
Catalunya i la resta de l’Estat durant la nit del 5 de gener, i la tradició local és de rebre a
SSMM els Reis Mags d’Orient a l’ajuntament de Vila-seca i la realització dels darrers anys
d’un espectacle audiovisual acompanyat de música i altres elements.
Vist que a l’expedient es justifica la necessitat i la idoneïtat de contractar aquest servei de
forma externa ja que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per poder realitzar
aquesta producció i exhibició.
Vist el tipus de servei a contractar, pel termini d’una anualitat, amb possibilitat de pròrroga
per a una nova edició, així com el valor estimat del contracte per la vigència de tot el
termini contractual, es considera que el procediment més adequat per a la l’adjudicació
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del servei és l’obert, amb adjudicació a l’oferta millor puntuada segons diversos criteris
d’adjudicació, regulat als articles 157 a 163 del TRLCSP.
Vist el contingut del plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques que regiran
el procediment obert, amb varis criteris de selecció, vistos els informes que figuren a
l’expedient, vist l’informe favorable en relació amb la previsió d’existència de consignació
pressupostària suficient emès per la Intervenció Municipal i de conformitat amb allò que
disposen els articles 109, 110, 112 i 115 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
Atès que 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 l’Alcaldia
previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei emès en data 28 d’agost de 2017
Vist l’informe de fiscalització núm. 12-2017-502* de data 22 de setembre de 2017 amb
objeccions.
Vist l’informe complementari de data 25 de setembre de 2017 donant resposta a les
objeccions anteriors.
Per tot això, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques que
regiran la contractació del servei de producció d’un audiovisual 3D amb elements
acrobàtics i la seva projecció durant la Nit de Reis durant l’exercici 2018, amb possibilita
de pròrroga d’una nova edició durant l’any 2019, mitjançant tramitació urgent i
procediment obert amb pluralitat de criteris.
SEGON.- Aprovar l’inici de l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació
per procediment obert amb varis criteris d’adjudicació.
TERCER.- Aprovar la quantitat de 60.000,00.-€ sense IVA, i de 12.600,00.-€ en concepte
d’IVA, que fan un total de 72.600,00.- €, per les dues anualitats de vigència del contracte
(actuació de Reis 2018 i 2019), en concepte de despesa màxima que per a aquest
Ajuntament representarà la contractació d’aquest servei, d’acord amb el que estableix el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a càrrec de la partida 14 33000 22609
La quantitat per anualitat durant els exercicis 2018 i 2019 és de 30.000,00 € sense IVA i
6.300,00 € en concepte d’IVA, que fan un total anual de 36.300,00 €.
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Atès que aquesta activitat i la seva despesa té caràcter plurianual, s’aprova amb el
compromís de consignar en els pressupostos dels propers exercicis de l’Ajuntament, el
crèdit suficient per assumir les despeses derivades de l’adjudicació.
QUART.- Disposar la publicació de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en el
perfil del contractant a la www.seulectronica.vila-seca.cat
CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tots aquells documents que siguin
necessaris per a la tramitació i execució d’aquest acord.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR UN CONTRACTE MENOR PER A LA
REALITZACIÓ D’UNA ACCIÓ FORMATIVA D’AUXILIAR DE CUINA, AIXÍ COM LA
DESPESA CORRESPONENT.
Vista la guia de formació corresponent a l’any 2017, on hi ha previst la realització de d’un
curs d’auxiliar de cuina, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”.
Atès que es tracta de realitzar una acció formativa amb la finalitat de millorar les
competències professionals i l’ocupabilitat de les persones aturades del municipi.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a diferents entitats i que INSTITUT DE LA FORMACIÓ
PER A LA INSERCIÓ LABORAL, per al curs programat és l’oferta més avantatjosa i està
dins del pressupost màxim previst, amb un import de 5.958 euros i, vist l’informe de la
Intervenció Municipal i, atès que per les seves característiques, aquesta contractació del
servei de formació pot conceptuar-se i ser tramitat com un contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb allò que disposen els arts. 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
només requereix dels mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i
la incorporació de la factura corresponent a l’expedient.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de setembre de 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. Aprovar l’adjudicació d’un contracte menor per a la realització d’una acció
formativa de 120 hores d’auxiliar de cuina, que s’adjudica INSTITUT DE LA FORMACIÓ
PER A LA INSERCIÓ LABORAL, per l’import proposat en la seva oferta. Aquesta acció
formativa està prevista a la Guia de Formació 2017.
SEGON. Aprovar una despesa per un import de 5.958 euros per al pagament del
contracte menor per a la realització d’una acció formativa de 120 hores, d’auxiliar de
cuina a INSTITUT DE LA FORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL, a càrrec de la
partida 14.24100.22699 i operació D 201700022687 del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a
INSTITUT DE LA FORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la relació que consta a l’expedient amb data 28 de juliol de 2017, on hi figuren les
empreses i emprenedors que tenen aprovada la concessió d’incentius per import de
2.000 euros, per a la instal·lació d’una nova empresa al municipi de Vila-seca durant l’any
2016.
Atès que han transcorregut 6 o 12 mesos des de l’inici de l’activitat i, l’emprenedor
referenciat ha sol·licitat el pagament del 50% o 100% de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.2 de les bases reguladores d’aquests
incentius.
Atès que algunes empreses referenciades han presentat la documentació desprès de la
data límit de justificació, se’ls aplica l’article 14 de les bases reguladores amb sanció
pecuniària a descomptar del pagament de la subvenció.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local amb data 31 de juliol de
2017, on s’ha realitzat una anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per cada una de les empreses i els emprenedors, es proposa el pagament del 1er o 2on
50% de l’incentiu per l’import esmentat a cada una de les empreses, corresponents a la
justificació dels 6 o els 12 primers mesos d’activitat.
Vist l’informe amb conformitat condicionada núm. 12-2017-449 de la Intervenció General
de data 22/09/2017 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 del 1er o 2on 50% de l’incentiu final a concedir a cada una de les
empreses i els emprenedors que figuren en l’expedient inclòs a l’expedient,
corresponents a la justificació dels 6 o els 12 primers mesos d’activitat.
SEGON. Aprovar la despesa de l’incentiu final per import de 9.850 euros i el pagament
individual a cada una de les empreses, segons el llistat del punt primer, a càrrec de la
partida 14.43300.47000 i a l’operació núm. Relació 20170000714 del vigent pressupost
municipal.
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TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a les
empreses i els emprenedors sol·licitants.
7è. ASSUMPTES URGENTS.

Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi del següent assumpte:
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI PÚBLIC
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ 2017.

Vista l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, (DOGC 7243 de 9.11.2016) per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball
i Formació adreçat a persones en situació d’atur i la Resolució TSF/2162/2017 d’1 de
setembre, (DOGC 7455 de 15.09.2017) per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2017.
Vist que es tracta d’un programa de treball i formació adreçat a persones en situació
d’atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més grans
de 45 anys, i dones en situació d’atur de llarga duració per afavorir-ne la inserció laboral i
millorar la seva ocupabilitat, que estableix les següents accions :
a) Accions d’experiència laboral que consisteixen en la contractació de les persones
participants per part de l’entitat beneficiaria per fer treballs de caràcter públic i interès
social, durant 6 i 12 mesos a jornada completa.
b) Accions formatives transversals, entre 20 i 30 hores de durada, d’assistència
obligatòria per part de les persones participants durant la jornada laboral.
Atès que l’annex 2 de la convocatòria, estableix la preassignació de 5 contractes de
treball (línia PANP: 1 contracte de 12 mesos i 3 de 6 mesos i per la línia DONES un
contracte de 12 mesos) a sol·licitar per part de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist el punt 4.6 de la Resolució TSF/2162/2017 d’1 de setembre, diu: en el supòsit que
una vegada resolta la convocatòria s'hagin produït renúncies i/o revocacions o bé el
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es podran assignar nous
atorgaments d'accions que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el
pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa
aquesta Resolució.
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Vista la situació laboral actual es considera sol·licitar subvenció per a 10 contractes de
treball (línia PANP: 2 contracte de 12 mesos i 6 de 6 mesos i per la línia DONES dos
contractes de 12 mesos)
Vist que el termini per presentar sol·licituds de concessió de subvencions per al Programa
Treball i Formació finalitza el dia 5 d’octubre.
Vista la memòria del projecte redactat per poder acollir-se a aquesta convocatòria del
programa Treball i Formació, l’informe de la Intervenció municipal i, atès el breu termini
per presentar sol·licitud de subvenció, es considera tramitar la seva aprovació amb
caràcter d’urgència.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 de setembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat amb objeccions no suspensives (finançament afectat) núm.
519/2017 de la Intervenció General de data 28 de setembre de 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.- Acollir-se a la convocatòria de subvencions del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en
situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment
més grans de 45 anys, de conformitat amb l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.
SEGON.- Sol·licitar subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació 2017
per un import de 132.070 euros.
TERCER.- Aprovar la memòria del Programa Treball i Formació amb un pressupost de
132.070 euros, on està previst contractar a jornada completa a 10 persones aturades (4
contractes de 12 mesos i 6 contractes de 6 mesos), amb la categoria de peons de
jardineria.
L’import esmentat queda desglossat de la següent manera:
131.320 euros, corresponen
subvencionables.

a

les

despeses

de

contractació

de

personal

750,00 euros, corresponen a despeses formatives subvencionables.
L’execució d’aquest projecte queda condicionada a la concessió de la subvenció.
QUART.- Adherir-se a l’acord retributiu relatiu a la contractació de persones aturades que
hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a
la Intervenció Municipal.
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SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització d’aquest acord.
8è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

La secretària,

El president,

Montserrat Masdeu Bultó

F. Xavier Farriol Roigés
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