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

DATA:
LLOC:
HORARI:

30 d’octubre de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.30 hores

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 23 D’OCTUBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 23 d’octubre de 2017, que
és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT PREVI DE DOCUMENTACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNA CABINA DE DISCOS DE NOVA
GENERACIÓ.
La Junta de Govern Local en data 4-9-2017 va aprovar l’expedient de contractació i el
Plecs de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per la contractació del
subministrament d’una cabina de discos Storage Area Network de nova generació i la
migració de dades de l’actual a la nova cabina (Exp. Gov./298/17), per procediment obert,
en règim de tramitació ordinària. Així mateix es va autoritzar la despesa i la convocatòria
de licitació.
La difusió pública es va efectuar en anunci en el BOPT núm. 178, de 14-9-17 i al Perfil del
Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament des de la mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten certificades en
l’expedient administratiu (GOV/298/2017).
Atès que en sessions de dates 4, 6 i 23 d’octubre del 2017, es constituí la Mesa de
Contractació i aquesta, després de la recepció i validació de l’informe emès en data 2010-2017,, realitzà la corresponent proposta d’adjudicació a favor del licitador que ha
obtingut la major puntuació segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula 14.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius d’acord amb el
que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i els plecs de clàusules administratiu i
de prescripcions tècniques que regulen aquesta contractació.
Atesos els informes de fiscalització 12-2017-414, de data 7-8-17 i la DI 249-17* de 24-1017.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
l’establert per l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el TRLCSP, i vista la proposta de la Regidoria de Promoció
Econòmica i Noves Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data 23-10-2017
en aplicació del criteris establerts a la clàusula 14a del procediment per a la contractació
del subministrament d’una cabina de discos Storage Area Network de nova generació i la
migració de dades de l’actual a la nova cabina (Exp. Gov./298/17), d’acord amb el quadre
resum de les puntuacions totals:
1

Punt Informàtic i Creatiu, S.L.

95,31

2

IN2IN Soluciones Tecnologicas, S.L

94,47

2

3

ICOT, Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A

77,27

4

ABAST Systems & Solutions, S.L

61,22

5

Telefònica de Espanya, S.A.U

49,61

SEGON. Segons la qual, l’oferta que ha obtingut la puntuació necessària, en aplicació el
criteris establerts a la clàusula 14a del Plec, és la formulada per Punt Informàtic i Creatiu ,
S.L. (CIF B-64161250), la qual haurà d’aportar a l’Ajuntament de Vila-seca, en el termini
de 10 dies hàbils següents a aquell a que hagi rebut la notificació, en concepte de
garantia definitiva l’import de 2.350,00 euros (clàusula 16a PCA).
TERCER. De conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 15.a del plec de
clàusules administratives i notificar i requerir a per Punt Informàtica i Creatiu , S.L, perquè
dins dels DEU dies hàbils següents a rebre la corresponent notificació, aporti a
l’Ajuntament de Vila-seca:
- certificats d’estar al corrent amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
- acreditar estar al corrent del pagament de l’IAE (Si l’empresa és subjecte passiu de l’AE
i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost
relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer
rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no trobar-se de baixa en
la matrícula de l’impost).
- certificat positiu, emès per la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de Vila-seca,
acreditatiu que l’empresa no té deutes de naturalesa tributària amb aquesta
Administració.
- justificar l’existència d’una pòlissa d’assegurances de R. Civil i rebut acreditatiu de la
seva vigència.
- compromís d’abonar l’anunci d’adjudicació i compromís de sotmetre’s per a la resolució
de totes les controvèrsies o incidències que de manera directa o indirecta puguin derivarse de l’execució del contracte als jutjats del contenciós administratiu amb jurisdicció a
Tarragona i amb renúncia al fur jurisdiccional que correspongui al licitador.
- abonar les despeses de publicació referents a l’anunci de licitació al BOPT núm. 178
(2017-7519) per import de 178,88 euros.
S’eximeix de la presentació d’aquesta documentació (IAE, Agència Tributària i Tresoreria)
a l’empresari adjudicatari que acrediti la inscripció en el Registre de licitadors de la
Generalitat de Catalunya sempre que les dades referents al compliment dels indicats
requisits es trobin vigents a la data d’adjudicació.
QUART. Advertir al licitador que de no complir aquest requeriment no procedirà
l’adjudicació al seu favor i en aquest cas l’Ajuntament ha de procedir a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.
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CINQUÈ. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant i
notificar-ho als licitadors i a l’àrea econòmica.
SISÈ. Que realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT D’UNA EINA
DE GESTIÓ INTEGRAL PEL SERVEI D’OCUPACIÓ I CREACIÓ D’EMPRESA (SOCE).
El Servei d’Ocupació i Creació d’Empresa (SOCE) de l’Ajuntament de Vila-seca, precisa
d’una eina de gestió integral per l’exercici de les funcions diàries.
S’elabora un informe de necessitats efectuat per l’Agent de Desenvolupament Local, de
disposar d’un programari informàtic de la gestió Servei d’Ocupació i Creació d’Empresa
(SOCE) de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que les necessitat responen i s’ajusten a criteris de renovació de l’equipament
existent en desús tecnològic, i a la necessitat de millorar les funcions diàries Servei
d’Ocupació i Creació d’Empresa (SOCE) de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que amb aquesta finalitat s’han demanat pressupostos a proveïdors especialistes en
aquest tipus de programari: CESC-IT; LA TECLA NETWORK, SL I SPIN VILANOVA, SL,
dels quals no s’han rebut cap oferta de CESC-IT i han presentat oferta ; LA TECLA
NETWORK, SL I SPIN VILANOVA, SL, essent la que s’ajusta a les necessitats i les
característiques establertes a l’informe de necessitats, i resulta que és la més econòmica
la formulada per SPIN VILANOVA, SL, la qual ofereix el subministrament de la eina
integral per un import de 12.680,80 IVA inclòs.
Atès que el contracte definit té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb allò
que disposen els articles 9, 19.1 a) i 290 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 (en
endavant, TRLCSP) i es qualifica de subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministres es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 9, 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.
Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
i Noves Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a SPIN VILANOVA, SL., amb NIF B61865697 el subministrament
d’una eina de gestió integral pel Servei d’Ocupació i Creació d’Empresa (SOCE) de
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l’Ajuntament de Vila-seca, mitjançant el procediment del contracte menor, pel preu total, de
12.680,80 € IVA inclòs. Amb les següents característiques:
SEGON. Autoritzar la despesa de 12.680,80 € IVA inclòs, amb càrrec a partida
2017.12.9200.64100-(ADRC-25425) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR L’ADQUISICIÓ D’UNA EINA DE GESTIÓ
INTEGRAL PER A LA POLICIA LOCAL.
La Policia Local de l’Ajuntament de Vila-seca, precisa d’una eina de gestió integral per
l’exercici de les funcions diàries.
S’elabora un informe de necessitats per l’adquisició d’una eina de gestió integral per la
Policia Local de Vila-seca, que incorpori el posicionament per GPS dels terminals de les
emissores dels agents i dels vehicles de la Policia Local de Vila-seca.
Atès que les necessitat responen i s’ajusten a criteris de renovació de l’equipament
existent en desús tecnològic, i a la necessitat de millorar les funcions diàries de la Policia
Local de Vila-seca, i d’acord amb les directrius del Pla Director en Informàtica i
Comunicacions de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que amb aquesta finalitat s’han demanat pressupostos a proveïdors especialistes en
aquest tipus de programari: ARTSYS TELECOM, SL, DRAGCLIC, SL, APLICACIONES
GESPOL, SL, TECNI.SOFT IDE SL i VEICAR, SL, dels quals no s’han rebut cap oferta de
ARTSYS TELECOM, SL, i DRAGCLIC, SL i han presentat oferta ARTSYS TELECOM,
SL, APLICACIONES GESPOL, SL, i VEICAR, SL, essent la que s’ajusta a les necessitats
i les característiques establertes a l’informe de necessitats, i resulta que és la més
econòmica la formulada per APLICACIONES GESPOL, SL, la qual ofereix el
subministrament de la eina integral per un import de 19.239,00 € IVA inclòs.
Atès que el contracte definit té naturalesa jurídica administrativa, de conformitat amb allò
que disposen els articles 9, 19.1 a) i 290 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 (en
endavant, TRLCSP) i es qualifica de subministrament.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministres es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb el disposat pels arts. 9, 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.
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Vistos els anteriors antecedents i vista la proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
i Noves Tecnologies, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Adjudicar a APLICACIONES GESPOL, SL., amb NIF B95837555 l’adquisició
d’una eina de gestió integral per la Policia Local de Vila-seca, que incorpori el
posicionament per GPS dels terminals de les emissores dels agents i dels vehicles de la
Policia Local de Vila-seca, mitjançant el procediment del contracte menor, pel preu total, de
19.239,00 € IVA inclòs. Amb les següents característiques:
SEGON. Autoritzar la despesa de 19.239,00 € IVA inclòs, amb càrrec a partida
2017.12.9200.64100-(ADRC-25420) del vigent pressupost municipal.
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció de Fons
Municipal.
3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE DATAR A BASE
UN REBUT DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DOMICILIÀRIES,
EXERCICI 2017 I RETORNAR LA QUANTITAT INGRESSADA INDEGUDAMENT.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. S. F. S. ( R.E. Núm. 7060, de 02-10-2017), on
demana la devolució de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat
a la pl. de les Creus, 16 de Vila-seca.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 25-09-17 on s’acordava anul·lar
i datar a BASE- gestió d’ingressos, el rebut de recollida d’escombraries per no reunir les
condicions mínimes d’habitabilitat, a nom de la Sra. S. F. S., corresponent a l’immoble
situat a la pl. de les Creus, 16 de Vila-seca.
Donat que s’ha comprovat que el rebut esmentat consta d’un únic import de 218,00€, ja que
grava dos habitatges, i atès que l’exempció només correspon aplicar a l’habitatge amb núm.
fix 91008491 i atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal el rebut de 218€ ha estat
pagat per domiciliació bancària en data 18-09-17.
Vist l’informe emès per la responsable de la gestió tributària i l’informe favorable de
fiscalització 12-2017-603, i d’acord amb l’ordenança fiscal núm. núm. 15, de la taxa per
recollida d’escombraries i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 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.- Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 25-09-17, i deixar
sense efecte el punt d’anul·lar i datar a BASE-gestió d’ingressos el rebut de la taxa per
recollida d’escombraries domiciliàries de l’exercici de 2017, a nom de la Sra. S. F. S.
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SEGON. Retornar la quantitat de 109€ corresponents a la taxa d’escombraries per
l’exercici 2017, a la Sra. S. F. S., de l’habitatge que no reuneix condicions mínimes
d’habitabilitat.
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat, a BASE-gestió d’ingressos i la
intervenció municipal de fons.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIÓ DEL CÀNON PROPORCIONAL PER
L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE LA PISCINA MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017.
Atès que la Junta de Govern Local de 24 d’abril de 2017 va adjudicar a EKIP PISCINES
VILA-SECA, UNIO TEMPORAL D’EMPRESES, LLEI 18/1982, la gestió de l’explotació en
règim de concessió administrativa de les piscines municipals de Vila-seca i la Plana.
D’acord amb l’article 38 del Plec de clàusules econòmico-administratives, Cànon: “L’import
del cànon serà exigible des del primer any de vigència de la concessió i es pagarà dintre de
cada exercici econòmic abans del mes de novembre. En cas d’anualitats no completes,
l’import del cànon serà proporcional als mesos de prestació del servei.”
D’acord amb la clàusula segona del contracte signat en data 27-04-2017, entre l’Ajuntament
de Vila-seca i l’empresa EKIP PISCINES VILA-SECA UTE LLEI 18/1982, que estableix: “De
conformitat amb l’oferta formulada per l’empresa adjudicatària, el cànon anual fix que ha
d’abonar l’empresa concessionària és de 51.000 Euros. L’import del cànon corresponent a
l’any 2017 serà proporcional al temps de prestació del servei.”
Atès doncs, a la clàusula tercera del mateix contracte que estableix: L’inici de vigència
d’aquest contracte es fixa a partir de l’1 de maig de 2017.”
Per tot això, d’acord amb l’informe emès per la responsable de la gestió tributària i l’informe
favorable de fiscalització 12-2017-602, 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. 801653, per import de 34.000€, corresponent a la part
proporcional del cànon de 2017 ( de 1/05/17 a 31/12/17), és a dir 8 mesos, a nom de EKIP
PISCINES VILA-SECA, UNIO TEMPORAL D’EMPRESES, LLEI 18/1982.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a EKIP PISCINES VILASECA, UNIO TEMPORAL D’EMPRESES, LLEI 18/1982, junt amb la liquidació
corresponent.
3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DATAR A BASE UN REBUT DE LA TAXA PER LA
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DE LOCALS COMERCIALS, EXERCICI 2017.
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Vista la sol·licitud presentada per INSAGRA, UNO, SL, (Registre d’entrada núm. 6434, de
data 31/08/2017), en la que comunica canvi de nom de l’activitat situada al c. de la
Sèquia Major, 5 local 4 (Gran Palas), de la qual l’anterior titular és INICIATIVAS
TURÍSTICAS LOTUS 2009, SL.
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, el nou titular d’aquesta
activitat ha fet el pagament de l’Autoliquidació 801216 en data 22-07-2017, de la taxa per
escombraries de locals comercials, 2a fracció, de l’exercici 2017.
D’acord amb les dades facilitades per BASE-Gestió d’ingressos, es troba pendent de
cobrament el rebut corresponent al segon termini de la taxa per recollida d’escombraries
de locals comercials de l’exercici 2017, a nom de l’anterior titular, INICIATIVAS
TURÍSTICAS LOTUS 2009, SL.
D’acord amb allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida
d’escombraries i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i atès
l’informe favorable de fiscalització 12-2017-613, 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 de BASE- Gestió d’ingressos el rebut relacionat a
continuació:
NIF

SUBJECTE PASSIU

CLAU DE COBRAMENT

IMPORT PRIN.

B-43984848

INICIATIVAS TURISTICAS LOTUS 2009, SL

790-2017-02-0771574

1.198,00 €

SEGON.- Notificar el present acord a BASE- Gestió d’ingressos i a la intervenció
municipal de fons.

3.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DATAR REBUTS DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRERIES DE LOCALS COMERCIALS I CONFECCIONAR NOVA
LIQUIDACIÓ.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. F. V. en representació de RAMBLA 71, SL, (Registre
d’entrada núm. 7330, de data 17/10/2017), en la que acompanya targeta d’identificació
fiscal, per tal que sigui modificat el núm. en la documentació de l’expedient de la llicència
d’obertura de l’activitat de pastisseria situada al c. Tarragona.
Atès que per la Unitat d’Hisenda s’ha comprovat que en el padró de locals comercials figura
també, el número d’identificació fiscal erroni.
D’acord amb les dades facilitades per BASE-Gestió d’ingressos, es troba pendent de
cobrament el rebut corresponent al primer i segon termini de la taxa per recollida
d’escombraries de locals comercials de l’exercici 2017, a nom de RAMBLA 71, SL, amb
núm. d’identificació fiscal erroni.
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D’acord amb allò establert en l’ordenança fiscal núm. 15, de la taxa per recollida
d’escombraries i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i atès
l’informe favorable de fiscalització 12-2017-608, 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.- DATAR de BASE-Gestió d’ingressos, els rebuts corresponents al primer i
segon termini, a nom de RAMBLA 71, SL, de la taxa per recollida d’escombraries de
locals comercials de l’exercici 2017, per una errada al número d’identificació fiscal:
NIF

SUBJECTE PASSIU

CLAU DE COBRAMENT

IMPORT

B25468133

RAMBLA 71, SL

790-2017-01-0771849

192,00

B25468133

RAMBLA 71, SL

790-2017-02-0771849

192,00

SEGON.- Aprovar la liquidació núm. 801659 a nom de RAMBLA 71, SL, amb el núm.
d’identificació fiscal B-55571079, de la taxa per recollida d’escombraries de locals
comercials de l’activitat de pastisseria, al carrer de Tarragona, corresponent a l’exercici
2017, per import de 384 €.
TERCER.- Fer les oportunes rectificacions en el Padró corresponent a efectes de
l’exercici 2018.
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat, a BASE- Gestió d’ingressos i a la
intervenció municipal de fons.

3.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’UN IMPORT DE L’ICIO I FIANÇA DE
LLICÈNCIA D’OBRES, PER DENEGACIÓ DE LA LLICÈNCIA.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. E. H. M. (R. E. Núm. 5745, de 25-7-2017), on demana
la devolució de l’import de la llicència d’obres i de la fiança per les obres de reforma del local
pel canvi d’ús al carrer Isaac Albéniz, 2 de la Pineda, degut que la llicència d’obres s’ha
denegat.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal de 7 d’agost de 2017, on informa que les obres a
dalt indicades i vinculades a l’expedient número 386/16, no s’han autoritzat.
La hisenda municipal ha comprovat que en data 11 de maig de 2016 el Sr. H. va pagar
1.288,44 € en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres , 322,11 de taxa
de llicència urbanística i 600 € de fiança per l’expedient d’obres número 386/16.
D’acord amb l’article 5 de la ordenança fiscal núm.3 de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, que estableix que: “a) Quan no es concedeixi la llicència per causa
no imputable al sol·licitant, es retornarà íntegrament el total de la quantitat dipositada”
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D’acord amb l’article 6è de l’ordenança fiscal núm. 11, de la taxa per llicències urbanístiques,
que estableix: “No es tornarà cap quantitat, si al final de la tramitació de la petició de
llicència, aquesta es denega, s’arxiva la petició o es realitza menys obra de la sol·licitada
inicialment.”
Per tot això, i d’acord amb l’informe emès per la responsable de la gestió tributària i l’informe
favorable de fiscalització 12-2017-597, 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.- Retornar l’import de 1.888,44 € a E. H. M., desglossat com segueix:
Llicència exp. 386/16

ICIO
1.288,44 €

FIANÇA
600,00 €

TOTAL
1.888,44 €

SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a l’interessat/da.

3.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.

Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han rebut
en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan degudament
conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la realització de la
prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe d’Intervenció municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER. Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201700000794), per import de 245.370,21 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA
INSTAL.LACIÓ D’ELEVADORS DE PERSONES I SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES.
A) SOL·LICITUD DEL SR. F. R. R. DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UN ELEVADOR DE PERSONES I SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES AL CARRER MONTSENY, 7, 1R. DE VILA-SECA.
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i
eliminació de barreres arquitectòniques, aprovada per acord de la JGL de data 25 de
novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (Línia 1)
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. F. R. R., per la instal·lació d’un elevador de
persones i supressió de barreres arquitectòniques al c. Montseny, núm. 7 1er. de Vilaseca i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en
data 14 de juliol de 2017 i 11 d’agost de 2017, en els que s’acredita el compliment dels
requisits de la convocatòria.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18 d’agost de 2017.
Vist l’informe núm. 12.2017-525* de la Intervenció General rebut en data 2 d’octubre de
2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’art. 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per
RD 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
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juny i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar al Sr. F. R. R., una subvenció per import de 5.854,31€, per la
instal·lació d’un elevador de persones i supressió de barreres arquitectòniques al c.
Montseny, núm. 7 1er. de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 5.854,31€ a càrrec de la partida
2017.13.15220.48900 D-23560 per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres i la instal·lació de l’ascensor, d’acord amb la llicència concedida,
així com si s’escau, la corresponent factura dels honoraris abonats.

B) SOL·LICITUD DEL SR. N. R. R. DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UN ELEVADOR DE PERSONES I SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES AL CARRER MONTSENY, 7, 2N. DE VILA-SECA.
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors i
eliminació de barreres arquitectòniques, aprovada per acord de la JGL de data 25 de
novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de desembre
de 2016. (Línia 1)
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. N. R. R., per a la instal·lació d’un elevador de
persones i supressió de barreres arquitectòniques al c. Montseny, núm. 7 2n. de Vilaseca i vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en
data 14 de juliol de 2017 i 11 d’agost de 2017, en els que s’acredita el compliment dels
requisits de la convocatòria.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18 d’agost de 2017.
Vist l’informe núm. 12.2017-525* de la Intervenció General rebut en data 2 d’octubre.
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’art. 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Atès el que disposa la normativa que regula les subvencions, a la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per RD
887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i
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Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i atesa la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Atorgar al Sr. N. R. R., una subvenció per import de 6.000,00 €, per a la instal·lació
d’un elevador de persones i supressió de barreres arquitectòniques al c. Montseny, núm. 7
2n. de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres concedida.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 6.000,00 € a càrrec a la partida
2017.13.15220.48900 D-23561 per a la concessió de la subvenció esmentada.
TERCER.- Comunicar al beneficiari de la subvenció que, un cop finalitzades les obres,
s’haurà de justificar l’aplicació dels fons concedits i abans del 31 d’octubre de 2018 caldrà
presentar la documentació que acrediti el pagament de les factures justificatives de la
realització de les obres i la instal·lació de l’ascensor, d’acord amb la llicència concedida, així
com si s’escau, la corresponent factura dels honoraris abonats.

4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION ELÈCTRICA SDG SA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. HORT DE
TORRELL, 4 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución Elèctrica SDG SA de llicència municipal per
realitzar una escomesa al c. Hort de Torrell, 4 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución Elèctrica SDG SA, la llicència municipal
d’obres 786/17 per realitzar una escomesa al c. Hort de Torrell, núm. 4 de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
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5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

B) SOL·LICITUD D’ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA SLU DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER L’OBERTURA D’UNA RASA AL P. PAU CASALS, 55 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud d’Endesa Distribución Eléctrica SLU de llicència municipal per realitzar
l’obertura d’una rasa al P. Pau Casals, 55 de La Pineda, així com l’informe emès al
respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, la llicència municipal
d’obres 802/17 amb num. de ref. 567724 BT per l’obertura d’una rasa al P. Pau Casals,
núm. 55 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
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6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

C) SOL·LICITUD DEL SR. D. B. M. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES OBRES
D’AMPLIACIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL C. DE LA FONT, 54 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. D. B. M. de llicència municipal per les obres d’ampliació d’un
edifici plurifamiliar al c. De la Font, 54 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. D. B. M. la llicència municipal d’obres 628/17 per les obres
d’ampliació d’un edifici plurifamiliar al c. De la Font, 54 de Vila-seca , d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
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al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix,a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- Amb la documentació corresponent al fina d’obra s’haurà d’aportar l’estudi geotècnic
del subsòl, o bé la documentació acreditativa de l’execució de les cales efectuades durant
l’obra, i dels resultats de la resistència del sòl que s’obtinguin.
10.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució de serveis de forma
superficial per la façana de l’edifici.
11a.- Si és necessari ocultar qualsevol tipus de cablejat grapat per façana, s’haurà
d’efectuar amb una motllura modular o un perfil integrat en façana.
12a.- No es podran instal·lar els comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. S’admet la possibilitat de fer-ho sempre i quan s’amagui la instal·lació amb una
tapa opaca harmonitzada amb la pròpia façana.
13a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
14a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
15a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801249 34 de data 10.08.17 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

291,69 €
145,85 €

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

437,54 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

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

D) SOL·LICITUD DEL SR. C. J. G. LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA INSTAL·LACIÓ
D’UN ASCENSOR AL C. DEL POU, NÚM. 1 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. C. J. G. de llicència municipal per la instal·lació d’un ascensor al
c. Del Pou, núm. 1 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. C. J. G., la llicència municipal d’obres 630/17 per les obres
d’instal·lació d’un ascensor al c. Del Pou, núm. 1 de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
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4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix,a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
11a.- El revestiment exterior dels tancaments verticals de l’ascensor haurà de ser enlluït,
estucat, arrebossat o similar, i en qualsevol cas, acabat en colors terrosos.
12a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801247 19 de data 10.08.17 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

917,98 €
229,50 €
1.147,48 €
0€

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

E) SOL·LICITUD DE PROMOCIONES NAVALL MEDITERRANI SL DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE ENTRE
MITGERES AL C. SANT JOSEP, 33-35 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Promociones Navall Mediterrani SL de llicència municipal per les
obres de rehabilitació d’un habitatge entre mitgeres al c. Sant Josep, 33-35 de Vila-seca,
així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a Promociones Navall Mediterrani SL, la llicència municipal d’obres
628/17 per les obres de rehabilitació d’un habitatge entre mitgeres al c. Sant Josep, 33-35
de Vila-seca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
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4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix,a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- L’obertura de la porta del garatge no podrà envair en cap moment l’espai públic.
10a. La façana haurà de complir amb els condicionants estètics establerts a la Normativa
del PGOU:
a. La fusteria exterior i persianes han de ser de fusta envernissada.
b. Els enlluïts, estucs o similars, o acabats de pintura han de ser de colors terrosos. Abans
de l’aplicació d’aquests acabats caldrà lliurar als Serveis Tècnics Municipals una mostra
dels colors a aplicar.
c. Els perímetres dels buits de façana estaran encerclats amb pedra natural.
11a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució de serveis de forma
superficial per la façana de l’edifici.
12a.- Si és necessari ocultar qualsevol tipus de cablejat grapat per façana, s’haurà
d’efectuar amb una motllura modular o un perfil integrat en façana.
13a.- No es podran instal·lar els comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. S’admet la possibilitat de fer-ho sempre i quan s’amagui la instal·lació amb una
tapa opaca harmonitzada amb la pròpia façana.
14a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
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15a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
16a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801626 19 de data 31.10.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

10.331,80 €
2.582,95 €

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

12.914,75 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 2.582,95 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

F) SOL·LICITUD DE GAS NATURAL DISTRIBUCION ELÈCTRICA SDG SA DE
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A REALITZAR UNA ESCOMESA AL C. COMTE SICART,
62 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de Gas Natural Distribución Elèctrica SDG SA de llicència municipal per
realitzar una escomesa al c. Comte Sicart, 62 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’enginyer municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Gas Natural Distribución Elèctrica SDG SA, la llicència municipal
d’obres 787/17 per realitzar una escomesa al c. Comte Sicart, núm. 62 de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament al
tècnic municipal responsable de la inspecció, per tal de fer el replanteig conjunt de l’obra
amb tota la documentació rebuda dels concessionaris i companyies de subministrament.
Així mateix, a l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització,
per tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció.
2a.- Es respectarà qualsevol servei municipal existent en el sector.
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3a.- Es respectarà el pas rodat en cas de creuament de calçada.
4a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
5a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
6a.- L’àmbit de les obres s’ha de senyalitzar, tant de dia com de nit, mitjançant tanques i
enllumenat.
7a.- Les reposicions de paviment i senyalització horitzontal es faran d'acord amb els
materials existents. En paviment asfàltic i de formigó, l’amplada mínima de reposició serà d’1
m. i en cas d’acabat asfàltic, el remat superior de la rasa, ha de tenir un gruix de 20 cm de
formigó de resistència HM-30.
8a.- El termini per començar les obres és de (3) mesos.
9a.- El termini per acabar les obres és de (1) mes.
10a.- Les instal·lacions autoritzades s’hauran de retirar, sense cap dret a indemnització, en
cas de dificultar possibles plans municipals.

G) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS ARCO IRIS DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DELS FRONTALS DELS BALCONS
DE L’EDIFICI SITUAT AL C. AMADEU VIVES, 41-43 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Arco Iris de llicència municipal per les
obres per les obres d’arranjament dels frontals dels balcons de l’edifici situat al c.
Amadeu Vives, 41-43 de La Pineda, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte
municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Comunitat de Propietaris Arco Iris, la llicència municipal d’obres
797/17 per les obres d’arranjament dels frontals dels balcons de l’edifici situat al c.
Amadeu Vives, 41-43 de La Pineda, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent
condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
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2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix,a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- Abans de l’inici de les obres caldrà aportar còpia del certificat d’homologació de la
plataforma elevadora, i de la vigència de la seva assegurança.
10a.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de tramitar l’autorització per l’ocupació de la via
pública, si s’escau.
11a.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
12a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
13a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
14a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801639 20 de data 18.10.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

266,44 €

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

266,44 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.332,18 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

H) RECURS DE REPOSICIÓ EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE LLUIS LLORT SL
DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’AMPLIACIÓ DEL LOCAL DE L’EDIFICI TECAVI SITUAT
AL P. PAU CASALS, 81-83 LOCAL 3 DE LA PINEDA.

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència municipal per a l’ampliació del local de l’edifici
TECAVI, situat al passeig Pau Casals, 81-83, local 3, de la Pineda, tramitat amb el núm.
665/2017, a instància de la societat LLUIS LLORT, SL, propietària d’una activitat de Saló
de jocs de màquines recreatives de tipus A i B, havent-se denegat la seva concessió
mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’agost de 2017.
Atès que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han practicat totes les notificacions a l’expedientat en temps i forma
Vist el recurs de reposició presentat en data 4 d’octubre de 2017 (RE 7007), pel Sr. José
M. Brull Farnós, en representació de la societat LLUÍS LLORT, SL, contra l’esmentat
Acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’agost de 2017, de denegació de llicència,
en què manifesta que l’ampliació només contempla una redistribució de l’espai físic,
sense augmentar el número de màquines recreatives, les quals han estat autoritzades
amb el número T-4067 de saló de jocs per part de la Direcció General de Tributs i Joc, del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, de data 1 de
setembre de 2015, i per a un període de 10 anys, per a 31 màquines de tipus B i 3
màquines de tipus A.
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Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 20 d’octubre de 2017, en què informa
favorablement a estimar el recurs de reposició i la consegüent concessió de la llicència
d’ampliació del local, i assenyala, entre d’altres, els següents aspectes
“L’emplaçament d’aquest projecte està situat al nucli urbà de la Pineda, i està classificat
com a sòl urbà consolidat. La qualificació urbanística correspon a la clau 13, d’edificació
aïllada plurifamiliar, i té assignada la subclau 13a, que està regulada als articles 220 al
223 de la Normativa urbanística del PGOU”. (...)
“La regulació i descripció d’aquests usos està definida als articles 88 al 109 de la
Normativa del PGOU. L’article 91 regula les classes d’usos admesos segons la seva
funció, i entre aquests, s’admet la instal·lació de sales de jocs recreatius en els usos de
Discoteques, sales de festes i espectacles i similars (codi Di) i Pubs musicals i similars
(codi Pm)”. (...)
“D’acord amb els arguments exposats en el recurs de reposició presentat, que es
concreten en el projecte modificat que s’ha presentat en data 10 d’octubre de 2017,
l’ampliació proposada, si bé incrementa la superfície del local existent, no suposa un
major nombre de màquines recreatives que les que ja estan autoritzades en la Resolució
del Director general de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya, de data 1 de
setembre de 2015, i que correspon a 31 màquines de tipus B i 3 de tipus A”. (...)
“Cal considerar doncs que es compleixen les condicions previstes a l’article 108 del
TRLUC per als usos i instal·lacions que es troben en volum disconforme, en la tramitació
d’aquesta llicència: En l’ampliació del local proposada l’objecte principal de l’activitat, que
correspon a les màquines recreatives, no s’incrementa en nombre, i per tant en volum de
negoci procedent d’aquesta activitat específica. D’altra banda l’ampliació proposada
permet implementar en aquest local una instal·lació de barra de bar destinada als clients
del saló recreatiu, i aquest ús específic (Br – Bar restaurant) sí que està admès en la
subclau on se situa aquest local, així com també en les condicions de la Resolució de
data 1 de setembre de 2015”.
Atès que s’ha donat compliment a la regulació continguda en els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, respecte el recurs potestatiu de reposició en quant al seu objecte, naturalesa i
terminis i atesa la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. José M. Brull Farnós, en
representació de la societat LLUÍS LLORT, SL, contra l’Acord de la Junta de Govern
Local de data 28 d’agost de 2017, de denegació de llicència d’ampliació de la superfície
actual d’un Saló de joc de màquines recreatives al local situat al passeig de Pau Casals,
núm. 81-83, atès que correspon exclusivament a l’ampliació de la superfície del local,
sense que s’incrementi el nombre de màquines recreatives instal·lades i autoritzades (31
màquines de tipus B i 3 màquines de tipus A).
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SEGON.- Notificar l’acord als interessats.

I) SOL·LICITUD DEL SR. E. J. A. M. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE AL C. VERGE DE MONTSERRAT, 49 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud del Sr. E. J. A. M. de llicència municipal per les obres de construcció
d’un habitatge al c. Verge de Montserrat, núm. 49 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, 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 al Sr. E. J. A. M., la llicència municipal d’obres 660/17 per la
construcció d’un habitatge unifamiliar al c. Verge de Montserrat, núm. 49 de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
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7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
10a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
11a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801317 59 de data 09.08.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

12.800,00 €
3.200,00 €

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

16.000,00 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 3.200,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
PER A LA INSTAL.LACIÓ DE PORTES CORREDISSES AL CENTRE CÍVIC DE LA
PINEDA.
Atès que s’ha justificat la necessitat d’iniciar un procediment de contractació per
l’adjudicació de les obres de la instal·lació de portes corredisses al Centre Cívic de La
Pineda, per tal de poder fer la divisió d’espais de la sala general.
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Vista la única proposta presentada pel Sr. J. A. E., donada la especialitat dels treballs a
executar, per un import de 5.944,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 25 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 20 d’octubre de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres per
la instal·lació de portes corredisses al Centre Cívic de La Pineda al Sr. Joaquin Araujo
Esquivel.
SEGON.- Adjudicar al Sr. J. A. E. el contracte menor d’obres per la instal·lació d’unes
portes corredisses al Centre Cívic de La Pineda, per un import de 5.944,00 €, més
1.248,24 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 7.192,24 €, per haver
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.92400.21200 AD-25449
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE
MANTENIMENT D’EQUIPS DE TELEFONIA I CENTRALETA A L’EDIFICI DE
L’AJUNTAMENT I SEUS REMOTES.
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Atès que s’ha justificat la necessitat d’iniciar un procediment de contractació pel
manteniment dels equips de telefonia i centraleta a l’edifici de l’Ajuntament de Vila-seca i
seus remotes, per tal de poder seguir amb el funcionament normal dels esmentats
equips.
Vista la única proposta presentada per Ene Tarragona SA, donada la especialitat dels
treballs a executar, per un import de 4.962,00 € (IVA exclòs).
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 25 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 20 d’octubre de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic, l’informe de la Intervenció Municipal, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor pel manteniment dels equips de
telefonia i centraleta a l’edifici de l’Ajuntament de Vila-seca i seus remotes.
SEGON.- Adjudicar a Ene Tarragona SA el contracte menor d’obres de manteniment dels
equips de telefonia i centraleta a l’edifici de l’Ajuntament de Vila-seca i seus remotes, per
un import de 4.962,00 €, més 1.042,02 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un
total de 6.004,02 €, per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.15.92000.22299 AD-25586
del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.
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A) APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’ARRANJAMENT I MILLORES DE
L’ESCOLA CAL·LIPOLIS DE LA PINEDA. ESTIU 2017.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2017, que va adjudicar el
contracte menor de les obres d’arranjament i millores de l’Escola Cal·lipolis de La Pineda,
per l’estiu 2017.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa Plana Hortoneda SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, la regidora delegada
d’urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 d’octubre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-580* de la Intervenció General rebut en data 19 d’octubre de
2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i corresponent a les obres d’arranjament i
millores de l’Escola Cal·lipolis de La Pineda, estiu 2017, realitzades per Plana Hortoneda
SL amb núm. de NIF B-43.728.625, per un import de 23.110,00 € sense IVA, 4.853,10 €
en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 27.963,10 € (IVA inclòs) i
aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.32000.63900 OF-25123 del
pressupost municipal.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.

B) APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’ARRANJAMENT I MILLORES DE
L’ESCOLA MESTRAL DE VILA-SECA. ESTIU 2017.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2017, que va adjudicar el
contracte menor de les obres d’arranjament i millores de l’Escola Mestral de Vila-seca,
per l’estiu 2017.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa Plana Hortoneda SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
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D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, la regidora delegada
d’urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 d’octubre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-588* de la Intervenció General rebut en data 19 d’octubre de
2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i corresponent a les obres d’arranjament i
millores de l’Escola Mestral de Vila-seca, estiu 2017, realitzades per Plana Hortoneda SL
amb núm. de NIF B-43.728.625, per un import de 17.075,00 € sense IVA, 3.585,75 € en
concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 20.660,75 € (IVA inclòs) i aprovar
el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.32000.63900 OF-25422 del pressupost
municipal.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.

C) APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’ARRANJAMENT I MILLORES DE
L’ESCOLA TORROJA I MIRET DE VILA-SECA. ESTIU 2017.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 19 de juny de 2017, que va adjudicar el
contracte menor de les obres d’arranjament i millores de l’Escola Antoni Torroja i Miret de
Vila-seca, per l’estiu 2017.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa Cyra Salou SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, la regidora delegada
d’urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 d’octubre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-583* de la Intervenció General rebut el 19 d’octubre de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
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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, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i corresponent a les obres d’arranjament i
millores de l’Escola Antoni Torroja i Miret de Vila-seca, estiu 2017, realitzades per Cyra
Salou SA amb núm. de NIF A-43.255.900, per un import de 7.748,99 € sense IVA,
1.627,29 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 9.376,28 € (IVA
inclòs) i aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.32000.63900 OF25126 del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.

D) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE LES
OBRES DE REMODELACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER ROBERT
D’AGUILÓ (LOT 3).

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, mitjançant la
que es va adjudicar les obres de remodelació de la xarxa de sanejament al carrer Robert
d’Aguiló (Lot 3).
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa AGROVIAL, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de remodelació
de la xarxa de sanejament al carrer Robert d’Aguiló (Lot 3), realitzades per l’empresa
AGROVIAL, SA, amb NIF núm. A25059924, per un import de 3.567,88 € sense IVA i
749,25 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 4.317,13 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF25426) corresponent del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa AGROVIAL, SA al
departament d’urbanisme i al d’intervenció.
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E) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 6 I ÚLTIMA DE
LES OBRES D’ENDERROC DE L’EDIFICI SITUAT AL C. DE LES CREUS, 25-27 DE
VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2016, mitjançant la
que es va adjudicar les obres d’enderroc de l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27,
urbanització del solar restant i tractament de parets mitgeres.
Vista la certificació núm. 6 i última presentada per l’empresa ESTEVE FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 6 i última corresponent a les obres
d’enderroc de l’edifici situat al C. de les Creus, 25-27, urbanització del solar restant i
tractament de parets mitgeres, realitzades per ESTEVE FERRÉ CONSTRUCTORA, SL,
amb NIF núm. B4345152, per un import de 32.228,54 € sense IVA i 6.767,99 € en
concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 38.996,53 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901
(OF25125) del pressupost municipal.
TERCER.Notificar l’adopció del present acord a l’empresa ESTEVE FERRÉ
CONSTRUCTORA, SL al departament d’urbanisme i al d’intervenció.

F) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DE LES
OBRES DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres de remodelació de les instal·lacions elèctriques de la Biblioteca
municipal de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa BOSIR, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de remodelació
de les instal·lacions elèctriques de la Biblioteca municipal de Vila-seca, realitzades per
l’empresa BOSIR, SA, amb NIF núm. A43115971, per un import de 2.381,76 € sense IVA
i 500,17 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 2.881,93 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15220.63900 (OF26045) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa BOSIR, SA al departament
d’urbanisme i al d’intervenció.

G) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES DE LIQUIDACIÓ DE
LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA-SECA.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres de remodelació de les instal·lacions elèctriques de la Biblioteca
municipal de Vila-seca.
Vista la certificació d’obres liquidació presentada per l’empresa BOSIR, SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres de liquidació corresponent a les obres de
remodelació de les instal.lacions elèctriques de la Biblioteca municipal de Vila-seca,
realitzades per l’empresa BOSIR, SA, amb NIF núm. A43115971, per un import de
3.492,78 € sense IVA i 733,48 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total
de 4.226,26 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15220.63900 (DOF26050) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa BOSIR, SA al departament
d’urbanisme i al d’intervenció.

4.6 ASSUMPTES D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA.

34

A) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 566/17, D’ORDRE D’EXECUCIÓ PER
L’ARRANJAMENT DE FAÇANA DEL C. DE JOAN MARAGALL, NÚM. 1, DE VILA-SECA.
Vista la resolució de l’Alcaldia de 6 de juliol de 2017, d’incoació d’expedient d’ordre
d’execució per l’arranjament dels voladissos de façana del c. de Joan Maragall, núm. 1,
de Vila-seca.
Vist que en la seva tramitació s’han observat tots els preceptes legals que són d’aplicació
i s’han realitat les notificacions en temps i forma.
Vist l’informe de la Inspecció d’Obres de 20 d’octubre de 2017, en el que es manifesta
que s’han realitzat les actuacions necessàries d’arranjament de la façana i dels cantells
dels forjats de l’edifici per evitar la caiguda de material a la via pública.
En virtut de decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2017 de delegació de competències en
la Junta de Govern, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 566/17, d’ordre d’execució per l’arranjament dels
voladissos de façana del c. Joan Maragall, núm. 1, de Vila-seca, per haver donat
compliment a l’ordre d’execució, segons consta a l’informe de la Inspecció municipal de
20 d’octubre de 2017.
SEGON. Notificar aquest acord a la Comunitat de Propietaris del carrer de Joan Maragall,
núm. 1, de Vila-seca.

B) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 431/17 DE PROTECCIÓ DE LA
LEGALITAT URBANÍSTICA PER INSTAL.LAR UNA PORTA METÀL.LICA AL C. MAJOR,
NÚM. 10, DE VILA-SECA.
Per resolució de l’Alcaldia de 31 de maig de 2017 s’incoa expedient de protecció de la
legalitat urbanística al Sr. X. A. O. R. per la instal·lació d’una porta metàl·lica de color
blanc per accedir a l’habitatge del c. Major, núm. 10, de Vila-seca.
La porta està fabricada amb fusteria d’alumini, formada per dos fixes i una fulla batent,
tots amb envidrament translúcid i una tarja superior també fixa, formada igualment per 3
vidres translúcids, i incompleix l’article 167 del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilaseca.
L’Inspector Municipal el dia 9 d’octubre de 2017 emet informe indicant que en aquesta
data la porta compleix amb l’article 167 del PGOU, i a la fotografia que adjunta s’aprecia
una porta de fusta envernissada.
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En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar l’arxiu de l’expedient 431/17, de protecció de la legalitat urbanística
incoat per la instal·lació d’una porta d’alumini blanc, d’accés a l’habitatge del c. Major,
núm. 10, de Vila-seca, perquè d’acord amb l’informe emès per l’Inspector Municipal, així
com a la fotografia que aporta, s’ha instal·lat una porta de fusta envernissada.
SEGON. Notificar aquest acord al Sr. X. A. O. R.

C) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI PER DICTAR ORDRE
D’EXECUCIÓ DE LA NETEJA DEL SOLAR SITUAT AL P. PAU CASALS, 77, DE LA
PINEDA (EXP. 729/17)
Vist l’expedient incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del solar situat
al P. Pau Casals, núm. 77, de la Pineda, exp. 729/17, propietat de PROPIN BEAL SL,
amb NIF B43688670, on s’observen les següents deficiències:
•

Es troba en mal estat de conservació i no reuneix les condicions de seguretat, salubritat i
ornat públic
Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:

•

Neteja i desbrossada del terreny en el termini d’un mes.
Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a PROPIN BEAL SL, amb NIF
B43688670, per formular les al.legacions i presentar els documents que consideri
pertinents en defensa dels seus interessos.
Vist que en el termini atorgat no s’han presentat al.legacions.
Vista la Diligència d’Intervenció DI 244-17, i atès l’informe de Prefectura de 19 d’octubre
de 2017.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
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Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a PROPIN BEAL SL, amb NIF B43688670, que procedeixi a
l’execució de les actuacions necessàries per a conservar el solar situat al P. Pau Casals,
núm. 77, en les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment exigibles,
consistents en l'execució dels següents treballs:
- Neteja i desbrossada dels terrenys.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir a l’expedientat que d’acord amb la valoració emesa pels Serveis
Tècnics Municipals dels treballs d’execució subsidiària s’estima un pressupost de
3.697,71 €€, sense perjudici de la valoració finalment resultant.
TERCER. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
QUART. Notificar aquest acord a PROPIN BEAL SL.

D) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 543/17 D’ORDRE D’EXECUCIÓ.
Vist l’expedient 543/17, incoat en relació a l’incompliment del deure de conservació del
solar situat a l’UA-PI-6, situat entre els carrer Amadeu Vives-Plácido Domingo i Luis
Mariano, de la Pineda, propietat de TARRAGONA PLAZA PATRIMONIAL SA, , amb CIF
B58419813, on s’observen les següents deficiències:
•

La parcel.la es troba plena de matolls i amb un creixement incontrolat de la vegetació,
que representa un elevat risc d’incendi.
Atès que de l’informe tècnic municipal resulta que per al manteniment de les condicions
de conservació és necessari que per part de la propietat es realitzin les següents
actuacions:

•

Neteja i esbrossada dels terreny en el termini d’un mes.
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Atès que ha transcorregut el termini d’audiència atorgat a TARRAGONA PLAZA
PATRIMONIAL SA, amb CIF B58419813, per formular les al.legacions i presentar els
documents que consideri pertinents en defensa dels seus interessos.
Vist que en data 9 d’octubre de 2017 es presenta escrit al Registre General d’Entrades
(RE 2017007191) en el que comunica que s’ha procedit a la neteja del solar.
Vist que a l’informe emès per l’Inspector Municipal el dia 10 d’octubre es manifesta que
s’ha realitzat la neteja del solar, però no del lateral que limita amb la via pública dels
carrers Amadeu Vives i Luis Mariano
Vista la Diligència d’Intervenció DI 245-17, i atès l’informe de Prefectura de 19 d’octubre
de 2017.
Atès el que estableix l’art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en relació a l’article 83 següents i
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Atès que correspon a la Junta de Govern dictar la resolució de l’expedient, de conformitat
amb l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 30 de juny de 2015, i
vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Ordenar a TARRAGONA PLAZA PATRIMONIAL, amb CIF B58419813, que
procedeixi a l’execució de les actuacions necessàries per a conservar el solar situat a
l’UA-PI-6, entre els carrers d’Amadeu Vives- Plácido Domingo i Luis Mariano, de la
Pineda, en les condicions de salubritat, seguretat i neteja legalment exigibles, consistents
en l'execució dels següents treballs:
- Neteja dels laterals que limiten amb la via pública i desbrossada dels terrenys.
Les esmentades actuacions s'hauran d'executar en el termini d'un mes.
SEGON. Advertir l'interessat que en cas d'incompliment de l'ordre d'execució,
l'Ajuntament podrà acordar l'execució subsidiària i al seu càrrec de les actuacions de
neteja sol.licitant-se, si s'escau, autorització del Jutjat Contenciós-Administratiu de
Tarragona per a l'entrada a l'immoble, o bé l'atorgament d'un nou termini d'execució amb
multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
TERCER. Advertir a l’expedientat que d’acord amb la valoració emesa pels Serveis
Tècnics Municipals dels treballs d’execució subsidiària s’estima un pressupost de
2.711,70 €, sense perjudici de la valoració finalment resultant.
QUART. Notificar aquest acord a TARRAGONA PLAZA PATRIMONIAL SA.
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E) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, D’ARXIU DE L’EXPEDIENT 553/17
En data 29 de juny de 2017 per resolució de l’Alcaldia s’incoa expedient d’ordre
d’execució a TERRA GRIS SL, per ordenar la neteja de la finca 4 del PP-VI-3, de Vilaseca.
A l’informe emès per la Inspecció d’obres el dia 10 d’octubre es posa de manifest que
s’han realitzat els treballs de neteja i desbrossada del terreny.
En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions que li són
d’aplicació i s’han practicat les notificacions en temps i forma.
Atès que per delegació de l’Ajuntament Ple de data 30 de juny de 2015, correspon a la
Junta de Govern Local l’arxiu de 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. Ordenar l’arxiu de l’expedient 553/17 dictat a TERRA GRIS SL, per haver
realitzat els treballs de neteja i desbrossada de la finca 4 del PP-VI-3, de Vila-seca.
SEGON. Notificar aquest acord a TERRA GRIS SL.

F) PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SERVEIS AL TERRITORI A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL

Vist l’expedient de restauració de la legalitat urbanística incoat en data 16 d’octubre de
2017, a la senyora A. S. C. per l’execució d’obres consistents en l’acondiciament d’un
local per bar-restaurant, tractant-se d’un ús no permès al carrer Mas d’En Gras, 25, local
1, de Vila-seca.
Atès que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions legals que són
d’aplicació i s’han practicat totes les notificacions a la persona expedientada en temps i
forma.
Vistes les al·legacions presentades per la Sra. A. S. C. davant aquest Ajuntament de Vilaseca en data 23 d’octubre de 2017 (RE 7507), contra el Decret de l’Alcaldia de data 16
d’octubre de 2017, pel qual es va incoar l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística, en les quals manifesta que existeix llicència d’obres en règim de
comunicació, adquirida mitjançant silenci positiu, i sol·licita la corresponent responsabilitat
patrimonial per l’aplicació il·legal de la disciplina urbanística.
Vist que l’informe dels Serveis Tècnics de 9 d’octubre de 2017 manifestava que d’acord
amb la normativa del PGOU, a la parcel·la ZR-7 del Pla parcial PP-VI-1, “Era del Delme”,
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situada al carrer Mas d’En Gras, núm. 25, no s’admet l’ús de Bar-Restaurant a la planta
baixa, i per tant, no és possible tramitar aquesta activitat, ni la llicència d’obres
sol·licitada, en el local 1 dels baixos d’aquest edifici
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics en data 25 d’octubre de 2017, en relació a
l’article 5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, que en el seu apartat segon disposa que en cap cas no es poden
considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin
aquesta Llei o al planejament urbanístic.
Vist el decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, de delegació de competències en la
Junta de Govern Local, i vista 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 per la Sra. A. S. C. perquè d’acord
amb els informes Tècnic i Jurídic, i en virtut del que estableix l’article 5 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, no
és possible obtenir llicència d’obres per silenci administratiu, i que en conseqüència no
se’n pot derivar cap tipus de responsabilitat patrimonial a favor de la persona
expedientada.
SEGON. Notificar aquest acord a la Sra. A. S. C.
TERCER. Fer constar que contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa
procedeix
interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA
SUBSTITUCIÓ DE VEHICLE DESTINAT A TAXI.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. A. R. M., on demana la concessió de llicència per a
la substitució del vehicle destinat a taxi, amb llicència municipal núm. 3, matrícula
3734HNM, de 8 places, per un altre de nova adquisició, marca VOLKSWAGEN, model
Caravelle KOMBI, matrícula 3458KCT, així com l’ increment de places de 8 a 9.
Vist que l’art. 13 del Reglament municipal del servei urbà del taxi, en la seva nova
redacció aprovada per acord plenari de 30 de juny de 2016, disposa que l’Ajuntament
prendrà les mesures necessàries per a garantir en tot moment que el nombre de
llicències de taxi habilitades per al transport de viatgers en vehicles de més de cinc
places i fins a nou places, inclòs el conductor, sigui conforme amb l’article 10 del mateix
reglament.
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Atès que el titular d’una llicència podrà substituir el vehicle/automòbil aplicat a aquesta
per un altre que compleixi amb el previst en el Reglament municipal, prèvia autorització
expressa de l'Ajuntament i s’acompleixi amb els requisits de l’article 20.4 de la Llei
19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
Atès que es reuneixen les restants condicions assenyalades al vigent Reglament del
servei urbà de taxi del municipi de Vila-seca.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. A. R. M., llicència per a la substitució del vehicle destinat a taxi,
amb llicència municipal núm. 3, matrícula 3734HNM, de 8 places, per un altre de nova
adquisició, marca VOLKSWAGEN, model Caravelle KOMBI, matrícula 3458KCT, així com
l’ increment de places de 8 a 9, d’acord amb allò que assenyala el vigent Reglament del
servei urbà de taxi del municipi de Vila-seca.
SEGON.- El vehicle ha d’anar proveït d’un aparell taxímetre que permeti l’aplicació de les
tarifes vigents, degudament precintat i comprovat, situat a sobre del terç superior central del
quadre de comandament del vehicle, de forma que en tot moment resulti completament
visible per al viatger la lectura de la tarifa i el preu.
TERCER.- Que per part de la Policia Local es faci la revisió al nou vehicle.

5.2
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) En data 12/06/2017ha tingut entrada al Registre general amb núm. 4576 una
comunicació prèvia d’inici de l’activitat de bar musical ubicada al ps Pau Casals, local 2728 (Pineda Drink) de la Pineda, presentada per SALAURIS 2015 SL amb NIF B55664833,
expedient número 472/2017.
Atès que amb la comunicació va adjuntar la documentació establerta al decret 112/2010,
de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i 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.
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Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació de l’activitat de bar musical de la qual n’és
prestador SALAURIS 2015 SL, ubicada al ps Pau Casals, local 27-28 (Pineda Drink) de
la Pineda. Expedient número 472/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per SALAURIS 2015 SL per a l’exercici de l’activitat de bar
musical.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 1.888,50€, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm.784798 ), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.- Aforament màxim permès es de 50 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.
B) En data 20/06/2017 ha tingut entrada al Registre general amb núm. 4879 una
comunicació d’inici de l’activitat de magatzem material de construcció ubicada a Av.
Generalitat, 108 de Vila-seca, presentada per ESTEVE FERRE CONSTRUCTORA, S.L.
amb NIF B43526961, expedient número 509/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis Tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa
a la documentació presentada.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació de l’exercici de l’activitat de magatzem material
de construcció de la qual n’és prestador ESTEVE FERRE CONSTRUCTORA, S.L.,
ubicada a Av. Generalitat, 108 de Vila-seca. Expedient número 509/2017.
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per ESTEVE FERRE CONSTRUCTORA, S.L. per a l’exercici de
l’activitat de magatzem material de construcció.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 1206,85€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 793645), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la comunicació queda sotmesa al compliment de les condicions i
requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS PER A
INSTAL.LAR PARADES AMBULANTS AL MERCAT DELS ENCANTS DE LA PINEDA.

A) Vista la sol·licitud efectuada per M. C., en què demana llicència municipal per a instal·lar
una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2017.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a M. C., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de venda
no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda
amb núm. 147, amb una ocupació de 8 metres lineals, destinada a la venda de: tèxtil i
calçat, durant l’any 2017.
SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 801,60€, que han estat ingressats
mitjançant dipòsit previ (núm. liquidació 794.208), d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Aquesta llicència queda condicionada als requeriments que figuren en
l’expedient.
B) Vista la sol·licitud efectuada per O. M., en què demana llicència municipal per a instal·lar
una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2017.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
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-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a O. M., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de venda
no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda
amb núm. 134, amb una ocupació de 10 metres lineals, destinada a la venda de: fruita i
verdura, durant l’any 2017.
SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 1.002,00€, que han estat ingressats
mitjançant dipòsit previ (núm. liquidació 772.865), d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Aquesta llicència queda condicionada als requeriments que figuren en
l’expedient.
C) Vista la sol·licitud efectuada per ENCARNACIÓN CAMACHO CAMACHO, amb DNI
39870393-P, en què demana llicència municipal per a instal·lar una parada ambulant al
mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2017.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:

-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a E. C. C., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de
venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la
Pineda amb núm. 138, amb una ocupació de 8 metres lineals, destinada a la venda de:
calçat i tèxtil, durant l’any 2017.
SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 801,60€, que han estat ingressats
mitjançant dipòsit previ (núm. liquidació 772.591), d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Aquesta llicència queda condicionada als requeriments que figuren en
l’expedient.
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D) Vista la sol·licitud efectuada per M. M. C., en què demana llicència municipal per a
instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2017.
Donat que en l’acord de Junta de Govern Local de data 15/05/2017 es va aprovar el Padró
per la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic “Mercat
d’encants de la Pineda”.
Atès que s’ha comprovat que s’ha efectuat el pagament a BASE – gestió d’ingressos, dels
rebuts corresponents a la taxa per a l’exercici 2017.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
Ordenança fiscal núm. 20. Annex 2 Mercat d’encants a la via pública. BOP de Tarragona –
núm. 233. 09-12-2016.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a M. M.C., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de
venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la
Pineda amb núm. 178, amb una ocupació de 2 metres lineals, destinada a la venda de:
refrescs, entrepans calents i patates fregides. Import 240,00€.
SEGON.- Aquesta llicència queda condicionada als requeriments que figuren en
l’expedient.
E) Vista la sol·licitud efectuada per V. B. M., en què demana llicència municipal per a
instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la Pineda, durant l’any 2017.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:

-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a V. B. M., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de
venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de la
Pineda amb núm. 163, amb una ocupació de 8 metres lineals, destinada a la venda de:
calçat i bosses, durant l’any 2017.
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SEGON.- Aprovar la liquidació per un import de 801,60€, que han estat ingressats
mitjançant dipòsit previ (núm. liquidació 791.666), d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.- Aquesta llicència queda condicionada als requeriments que figuren en
l’expedient.

5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES MUNICIPALS PER A
INSTAL.LAR UNA PARADA AMBULANT AL MERCAT DELS ENCANTS DE VILASECA.

Vista la sol·licitud efectuada per R. F. M., en què demana llicència municipal per a instal·lar
una parada ambulant al mercat dels encants de Vila-seca, durant l’any 2017.
Donat que en l’acord de Junta de Govern Local de data 15/05/2017 es va aprovar el Padró
per la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic “Mercat
d’encants de Vila-seca”.
Atès que s’ha comprovat que s’ha efectuat el pagament a BASE – gestió d’ingressos, dels
rebuts corresponents a la taxa per a l’exercici 2017.
Vistos els següents FONAMENTS DE DRET:
-

Ordenança de mercats de venda no sedentària. BOP de Tarragona – núm. 106 Dijous, 1005-2001.
Ordenança fiscal núm. 20. Annex 2 Mercat d’encants a la via pública. BOP de Tarragona –
núm. 233. 09-12-2016.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Concedir a R. F. M., llicència temporal (Article 6, ordenança de mercats de
venda no sedentària), per a instal·lar una parada ambulant al mercat dels encants de Vilaseca amb núm. 133 134 i 135, amb una ocupació de 7,5 metres lineals, destinada a la
venda de: tèxtil i basar. Import 604,50€.
SEGON.- Aquesta llicència queda condicionada als requeriments que figuren en
l’expedient.
5.5
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ
INSTAL.LACIONS TEMPORALS A LA VIA PÚBLICA.

DE

LLICÈNCIES

PER
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A) En data 04/08/2017 registre núm. 5998 ha tingut entrada al registre general una
declaració de responsable d’inici d’activitat d’una barberia ubicada al c/ Requet de Fèlix,
28, local 3 de Vila-seca, presentada per J. A. S. C., expedient número 679/2017.
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 d’inici d’activitat d’una barberia de
la qual n’és titular J. A. S. C., ubicada al c/ Requet de Fèlix, 28, local 3 de Vila-seca
Expedient número 679/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
declaració de responsable efectuada per JOSE ALBERTO SANTOS CORTIZA per a
l’exercici de l’activitat d’una barberia.
TERCER. Aprovar la Liquidació per un import de 587,50 € la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801289), 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) Vista la sol·licitud efectuada per I. F. G. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat LA FORMIGA del qual és titular,
situat al cr. de la Riera, 84 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a I. F. G. llicència per a la instal·lació de 4 taules i 16 cadires a la via
pública de LA FORMIGA, situat al cr. de la Riera, 84 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
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TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 211,20 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801437), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
C) Vista la sol·licitud efectuada per G. X. en què demana llicència per la instal·lació de
taules i cadires a la via pública de l’establiment anomenat BAR SPORT del qual és titular,
situat al c. salauris, 13 de Vila-seca, vistos els informes emesos al respecte i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a G. X. llicència per a la instal·lació de 3 taules i 12 cadires a la via
pública de BAR SPORT, situat al c. salauris, 13 de Vila-seca.
SEGON.Aquesta autorització es concedeix per la temporada d’hivern compresa entre
01/11/2017 i 28/02/2018.
TERCER.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 158,40€, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801629), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
D) Vista la sol·licitud presentada per J. M. C. R. en què demana llicència per a instal·lar
una xurreria ambulant al cr de Requet de Félix, davant del Mercat Municipal, durant la
temporada d’hivern 2017-18, vistos els informes emesos al respecte i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a J. M. C. R. llicència per a instal·lar una xurreria ambulant al cr
de Requet de Félix, davant del Mercat Municipal, durant la temporada d’hivern 2017-18.
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 280,00 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 801548), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
QUARTLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
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6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’HABITS
I VALORS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL I AL SERVEI DE LECTURA DE LA PLANA.
Atès que la biblioteca esdevé un espai de convivència, de socialització i de cohesió que
ha de vetllar per a que aquest valors s’imposin davant d’actituds, d’intolerància i de
incivisme.
Vist que el projecte “Educar en Hàbits i Valors” és un programa d’intervenció educativa
per a la integració i la convivència que treballa amb infants, joves i les seves famílies els
valors , les actituds i els hàbits de convivència i respecte, propis de l’entorn de la
biblioteca, per tal de formar usuaris responsables.
Vist el tipus de servei a contractar, pel termini de tres anualitats, amb possibilitat de
pròrroga per a una nova edició del programa “Educar en hàbits i valors”, 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 del servei és l’obert, oferta econòmica
més avantatjosa, amb varis criteris d’adjudicació, regulat als articles 157 a 161 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 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.
Vist l’informe de la Prefectura del Servei de data 26 de setembre de 2017 donant
conformitat a la tramitació de l’expedient.
Vist l’informe de fiscalització núm. 12-2017-601* de data 23 d’octubre de 2017 favorable a
la tramitació de l’expedient 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 dels serveis del programa “Educar en hàbits i valors”, durant l’exercici
2018, 2019 i 2020 amb possibilita de pròrroga d’una nova edició del programa durant
l’any 2021, mitjançant 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.
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TERCER.- Aprovar la quantitat de 11.320,00 € sense IVA, de pressupost de licitació, per
l’exercici 2018, 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 33210 22609
El valor estimat del contracte amb prorroga inclosa és de 45.280,00 € sense IVA, pels
exercicis 2018, 2019 i 2020 amb la possibilitat de prorroga durant l’exercici 2021.
Com que la despesa té caràcter plurianual, prendre el compromís de consignar en els
pressupostos dels propers exercicis de l’Ajuntament, el crèdit suficient per assumir les
despeses derivades de l’adjudicació, quedant subordinada la seva execució a l’aprovació
definitiva de cada un dels pressupostos futurs afectats per aquesta contractació.
QUART.- Disposar la publicació de la contractació 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.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA RENOVACIÓ PARCIAL DE LA
SUBVENCIÓ ATORGADA D’ITINERARIS D’INSERCIÓ, EXERCICI 2011.
Atès que mitjançant Resolució del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya de data
29 d’octubre de 2010, es va atorgar a l’Ajuntament de Vila-seca una subvenció màxima
de 52.651,14 euros per al desenvolupament d’itineraris Personals d’inserció durant
l’exercici 2011, en base a la Resolució TRE/2665/2010, de 30 de juliol.
Vist l’expedient de tancament del programa, amb la documentació tècnica i econòmica on
s’ha produït una diferencia de 687,20 euros entre l’import atorgat i les despeses reals.
Aquesta minoració econòmica es justifica perquè el cost real de contractació de la tècnica
per un import de 31.384,56 euros va ser inferior a la subvenció atorgada de 32.071,76
euros.
Vist que en data 1 de febrer de 2012 es va fer efectiu un ingrés per import de 47.386,03
euros (90% de la subvenció màxima atorgada) per part del Servei d’Ocupació de
Catalunya.
Atès que resta pendent d’ingressar el 10% de la subvenció, que seria 5.265,11 euros, als
quals se’ls ha de restar la quantitat objecte de revocació (687,20), amb la qual cosa
l’import net pendent d’ingressar serà 4.577,91 euros.
Vista la Resolució emesa per la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 8
d’agost de 2017, on inicia expedient de revocació parcial de 687,20 euros de la subvenció
atorgada a l’Ajuntament de Vila-seca corresponent als Itineraris Personals d’Inserció, exp.
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núm. 11-G-0008, i ordena el pagament a favor de l’Ajuntament de Vila-seca en la
quantitat de 4.577,91 euros.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 d’agost de 2017.
Vist l’informe amb objeccions no suspensives núm. 2017-574 de la Intervenció Municipal
de data 13 d’octubre de 2017.
Vist l’informe complementari a l’informe de fiscalització de conformitat del servei de data
23 d’octubre de 2017.
A la vista de tots aquests antecedents, 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.- Donar conformitat a la Resolució emesa per la directora del Servei d’Ocupació
de Catalunya, i acceptar la revocació parcial de 687,20 euros de la subvenció atorgada a
l’Ajuntament de Vila-seca, corresponent als Itineraris Personals d’Inserció, exp. núm. 11G-0008, i el pagament a favor de l’Ajuntament de Vila-seca en la quantitat de 4.577,91
euros.
SEGON.- Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS PER A LES FAMÍLIES
DEL MUNICIPI, CURS 2017-2018, AIXÍ COM LA DESPESA ASSOCIADA.
Vist que la regidoria d’ensenyament ha programat un total de 66 activitats, adreçades a
les famílies de Vila-seca per al curs escolar 2017-2018 amb l’objectiu de contribuir al
creixement i maduració dels nois i noies, tant per millorar el seu rendiment escolar, com
per aprofundir en la cohesió i el foment de la nostra convivència cívica i social.
Aquesta programació d’activitats per a les famílies de Vila-seca engloba activitats de
coneixement de l’entorn i el medi natural, de suport en les relacions entre pares i fills, de
suport en les necessitats educatives especials, d’hàbits saludables, de foment de la
lectura, i propostes de matinals de diumenges per gaudir en família.
Atès que el pressupost total previst per al desenvolupament de les Activitats per a les
famílies per tot el curs escolar 2017-2018 és de 20.000 €.
Vist l’informe justificatiu de l’actuació de data 4 d’octubre, amb l’especificació de les
característiques organitzatives de les activitats, el desglossament del pressupost, els
objectius que es persegueixen i la conformitat de la prefectura del servei.
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Vist l’informe núm. 587/2017 de la Intervenció General de data 18 d’octubre i l’informe
complementari de l’Àrea d’Ensenyament de data 24 d’octubre.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de les Activitats per a les famílies de Vila-seca durant el
curs escolar 2017-2018, amb una despesa màxima de 20.000 €.
SEGON. Autoritzar la despesa de 20.000 euros fraccionadament en dos períodes,
16.777,32 euros a càrrec de la partida 2017 14 32000 22606 del vigent pressupost
municipal (A25421) i la despesa de 3.222,68 euros resta subordinada a l’aprovació
definitiva del pressupost municipal de l’any 2018.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOVES BONIFICACIONS DE 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.
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’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques en què es determina que pugui ser validat l’acte administratiu
mitjançant l’òrgan competent.
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Vist l’informe favorable de la prefectura de l’àrea de data 23 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció Municipal de Fons 12-2017-572 i l’informe explicatiu de
l’Àrea d’Ensenyament de 23 d’octubre de 2017.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 22 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a 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 diferents 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 de 2017 a juliol de 2018).
SEGON. Validar la despesa de bonificacions per a la llar d’infants municipal Les Vimeteres
per un import de 2.934,60 euros que correspon a:
De setembre a desembre de 2017= 948,70 euros
De gener a juliol de 2018= 1.958,90 euros
L’aprovació de la despesa de 948,70 euros s’efectua a càrrec de la partida 14 32300
22799 (ADC 24658) del vigent pressupost municipal i la despesa de 1.985,90 euros resta
subordinada a l’aprovació definitiva del pressupost municipal de l’any 2018 (ADFUT1C
24659).
TERCER. 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.

6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL FUNCIONAMENT DEL PLA
EDUCATIU D’ENTORN, CURS 2017-2018.
Vist que l’any 2015 es va signar la renovació de la col·laboració amb un nou conveni entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vila-seca per a la realització d’activitats del
Pla d’Educatiu d’Entorn, amb vigència fins al curs 2018-2019.
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Vista la clàusula dotzena sobre finançament on indica que per donar suport al
desenvolupament del projecte, l’aportació de recursos econòmics es concretaran en una
addenda, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Vista l’addenda al conveni de col·laboració entre ambdues administracions on estableix
l’import de despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar
suport al Pla educatiu d’entorn, per al curs acadèmic 2017-2018.
Atès que el Departament d’Ensenyament aportarà a l’Ajuntament de Vila-seca la quantitat
de 6.400 € per les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a
donar suport al Pla Educatiu d’Entorn per al curs acadèmic 2017-2018 segons la següent
distribució:
-

Any 2017: 35% de la quantitat total
Any 2018: 65% de la quantitat total

2.240 €
4.160 €

Atès que l’addenda indica que l’Ajuntament de Vila-seca ha de realitzar una aportació
mínima de 1.920 €.
Atès que el pressupost total previst per al PEE 2017-2018 serà de 16.700 €: 6.400 € els
aportarà el Departament d’Ensenyament i 10.300 € l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 25 de setembre de 2017.
Vist l’informe núm. 586/2017 de la Intervenció General de data 18 d’octubre de 2017 i
l’informe complementari de l’Àrea d’Ensenyament de data 24 d’octubre.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la realització de les activitats incloses a la proposta del Pla Educatiu
d’Entorn per al curs 2017-2018 amb un pressupost aproximat de 16.700 €.
SEGON. Aprovar l’addenda al conveni amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per al funcionament del programa Pla Educatiu d’Entorn per al curs
2017-2018, mitjançant la qual l’aportació del Departament d’Ensenyament serà la quantitat
de: 6.400 € (el 35% correspon a l’any 2017 -2.240 €- i el 65% restant a l’any 2018 -4.160 €-).
L’aprovació de la despesa de 16.700 euros s’efectua a càrrec de la partida 2017 14 32000
22606 (ARC 25124) del vigent pressupost municipal.
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TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura d’aquest conveni de
col·laboració i dels documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i a la Intervenció Municipal de Fons.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER
A LA TRAMITACIÓ DEL PROCÉS DE RECONEIXEMENT DE CIUTAT AMIGA DE LA
INFÀNCIA.
Atès que al Ple del 29 d’abril de 2016, es va aprovar la moció per adherir-se al programa
Ciutat Amiga de la Infància. Donat que es tracta d’una iniciativa internacional liderada per
UNICEF des de l’any 2001, que pretén millorar el benestar de la infància impulsant
polítiques municipals que garantissin el desenvolupament integral de nens, nenes i
adolescents.
Atès que UNICEF ha obert convocatòria per aquest any 2017 per l’obtenció del
corresponent Segell CAI.
Atès que aquest Ajuntament no compta amb els suficients mitjans personals i materials
per dur a terme aquest pla, i en cap cas es tracta de prestar un servei que impliqui
exercici d’autoritat, es considera degudament justificada la contractació d’un servei extern
per tal de donar resposta a les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte, així
com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix.
Vist que s’han sol·licitat quatre propostes per a la realització d’aquest servei, i que han
presentat oferta dos.
Vist que de les dos ofertes presentades, la de Fundació en Xarxa, per un import de
6.125€, es la oferta presentada més econòmica i està dins del pressupost màxim previst.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de serveis es pot conceptuar,
ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la quantia, de
conformitat amb allò que disposen els articles 111, 138.3 i 156 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Així
mateix, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la normativa esmentada, en el
contracte menor, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent, d’acord amb les normes reglamentàries.
Vist l’informe de l’Àrea de Benestar Social de data 21 de setembre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció General de data 4 d’octubre de 2017.
Per tot l’exposat i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del servei per la
tramitació del procés per esdevenir Ciutat Amiga de la Infància a través del Segell de
Reconeixement.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa Fundació en Xarxa el contracte del servei per la
tramitació del procés per esdevenir Ciutat Amiga de la Infància a través del Segell de
Reconeixement, per un import de 6.125,00€ (IVA exclòs), per haver presentat l’oferta
més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017 14 23100 22699 AD 23973
del vigent pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General per al seu coneixement i
efectes.
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ
MENT I SALUT LA MURALLA 2017.
Vist que al Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 està prevista l’aplicació
pressupostària 2017 14 23110 48000 per a la concessió d’una subvenció a l’Associació
Ment i Salut la Muralla.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Ment i Salut la Muralla, on demana la
concessió d’una subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu funcionament i la
realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2017, acompanyada de la
memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost,
Atès que, un cop revisada la documentació presentada, aquesta es considera correcta i
adequada a la finalitat de la subvenció sol·licitada.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe favorable núm. 12-2017-523 de la Intervenció General de data 28 de
setembre de 2017 i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’entitat Associació Ment i Salut la Muralla, una subvenció per
import de 1.000,00€ (IVA inclòs) pel funcionament ordinari durant l’exercici 2017 amb
càrrec a la partida 2017 14 23110 48000 AD 23528 del vigent pressupost municipal.
ENTITAT
NIF
IMPORT
Associació Ment i Salut la Muralla

G43540731

1.000,00€
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SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2017.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Serveis
Educatius, Serveis Formatius i de Polítiques d’Igualtat.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons per al seu
coneixement i efectes.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA LLIGA
CONTRA EL CÀNCER DE LES COMARQUES DE TARRAGONA I TERRES DE
L’EBRE PER L’ANY 2017.
Vist que al Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 està prevista l’aplicació
pressupostària 2017 14 23101 48000 per a la concessió d’una subvenció a la Lliga contra
el Càncer Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.
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Vista la sol·licitud presentada per la Lliga contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona, on demana subvenció ordinària per afrontar les despeses del seu
funcionament i la realització d’activitats i actes que té programats pel present any 2017,
acompanyada de la memòria de les activitats a realitzar així com del seu pressupost.
Atès que un cop revisada la documentació presentada, aquesta es considera correcta i
adequada a la finalitat de la subvenció.
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe núm. 12-2017-514 de la Intervenció General de data 28 de setembre de
2017 i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres
de l’Ebre una subvenció per import de 1.000,00 € (IVA inclòs) pel funcionament ordinari
durant l’exercici 2017 amb càrrec a la partida 2017 14 23102 48000 AD 23521 del vigent
pressupost municipal.
ENTITAT
NIF
IMPORT
Lliga contra el Càncer de les Comarques de
Tarragona i Terres de l’Ebre.

G43386747

1.000,00 €

SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les activitats sol·licitades i funcionament ordinari de l’entitat durant
l’any 2017.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2017.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
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6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció.
QUART. Notificar aquest acord als interessats
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General per al seu coneixement i
efectes.

6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ I REALITZAR EL
PAGAMENT A L’AFANOC PER L’ANY 2017.
Vist que al Pressupost de la Corporació per a l’any 2017 està prevista l’aplicació
pressupostària 2017 14 23108 48000 per a la concessió d’una subvenció a l’’Associació
de nens amb Càncer AFANOC.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC), en què
demana la concessió d’una subvenció per la campanya “Posa’t la gorra” que aquest any
2017, arriba a la seva 15 edició, i per tal continuar amb els projectes d’ajuda a millorar la
qualitat de vida dels nens i nenes i de les seves famílies,
Atès que, un cop revisada la documentació presentada, aquesta es considera correcta i
adequada a la finalitat de la subvenció.
Vist així mateix, la documentació aportada com a justificació de la subvenció demanada ,
així com el corresponent informe de comprovació de subvenció i el seu annex,
De conformitat amb allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions així com el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament.
Vist l’informe núm. 12-2017-520 de la Intervenció General de data 28 de setembre de
2018 i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER. Concedir una subvenció de 1.000,00€ a l’Associació de Nens amb Càncer”,
amb NIF G58677493, per la campanya “Posa’t la gorra” d’aquest any 2017, a càrrec de la
partida 2016 14 23108 48000 ADO 23257 del vigent pressupost municipal.

ENTITAT
Associació de Nens amb Càncer AFANOC

NIF
G58677493

IMPORT
1.000,00€

SEGON. Aprovar les condicions a què queda subjecta la present subvenció i que es
concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses de les activitats sol·licitades.
2. L’entitat haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim el 30 de
novembre de 2017.
3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
4. El beneficiari de la subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció municipal.
5. El beneficiari haurà de fer constar en tots els cartells i impresos anunciadors dels
actes i celebracions que es facin amb motiu de l’activitat subvencionada o en
qualsevol altra mitjà de difusió caldrà l’anagrama municipal i remetre dos
exemplars de totes les publicacions i cartells d’aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament.
6. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de
l’activitat a desenvolupar.
7. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
TERCER. Els justificants de les subvencions hauran de ser factures originals, signades i
amb dades dels proveïdors: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF. Seran lliurades
conjuntament amb una fotocòpia de l’acord de la concessió de la subvenció i del DNI o
NIF del perceptor de la subvenció a la secretaria de la comissió informativa de Cultura,
Esports, Joventut i Relacions Ciutadanes.
QUART. Donar la conformitat als justificants aportats i aprovar el seu pagament per
import de 1.000,00€.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats.
SISÈ. Traslladar aquest acord a la Intervenció General per al seu coneixement i efectes.
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6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ D’UNA OBRA
PICTÒRICA PER PART D’UN PARTICULAR.
Atès que el Sr. J. C. ha manifestat la seva voluntat de fer donació d’una obra de la seva
propietat de l’autor J. S. a l’Ajuntament de Vila-seca per tal que siguin incorporades al
patrimoni cultural i artístic del municipi.
Vist que aquesta donació consisteix en una pintura de l’autor Jordi Sarrà amb els detalls
que consten a l’expedient i atès el dictamen emès per la Comissió Informativa de Serveis
a les Persones, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Acceptar la donació de l’obra propietat del Sr. J. C. de l’autor J. S. i agrair la
seva donació.
SEGON.- Incorporar aquesta obra al patrimoni artístic i cultural del municipi.
TERCER.- Notificar aquest acord a Patrimoni Municipal.
6.11 DENEGACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.

A) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER PAGAMENT REBUTS
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.
Vista la sol·licitud d’ajut per adaptació d’habitatge, presentada pel Sr. J. M i vist l’informe
que ha emès l’ABSS 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 rebuts de subministrament elèctric, al Sr. J.
M. S., per no complir amb els requisits socials establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca.

B) DENEGACIÓ, SI ESCAU, A LA SOL·LICITUD DE L’AJUT PER AL PAGAMENT DE
LLOGUER.
Vist la sol·licitud d’ajut per al pagament de lloguer, presentada per la Sra. E. D. D., i vist
l’informe que ha emès l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vila-seca, i vista la proposta
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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 lloguer, a la Sra. E. D. D., per no complir
amb els requisits establerts a les Bases reguladores.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’ABSS de Vila-seca

7è. ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.

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

La secretària,

L’alcalde president,

Montserrat Masdeu Bultó

Josep Poblet i Tous
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