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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Miguel Angel Almansa Saez
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons

Excusen la seva absència:
Sr. Josep M. Pujals Vallvé
Sr. Pere Segura Xatruch

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 30 D’OCTUBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 30 d’octubre de
2017, que és aprovada per unanimitat.
2n. DESPATX D’OFICI.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS DE LA
TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DE LOCALS COMERCIALS.
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Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Antonio Alastrué, en representació de la
societat IBERCAJA BANCO, SA abans CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA
segons escriptura de fusió per absorció de l’entitat, (Registre d’entrada 6990, de data
28/09/2017) en la que demana la devolució de la taxa d’escombraries de l’activitat
d’oficina bancària del passeig Pau Casals, 76, per baixa de l’activitat a l’octubre de
2013.
D’acord amb les dades de que disposa la hisenda municipal, es comprova que
l’activitat es va donar de baixa del padró d’escombraries de locals comercials a
efectes 2017, d’acord amb l’informe d’inspecció efectuat a l’efecte.
Atès que per part de CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA, s’han satisfet a
BASE-Gestió d’ingressos els rebuts corresponents als exercicis 2014-2015-2016, per
un import total de 1.134,38 €.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 24-10-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-611 de la Intervenció General de data 2410-2017.
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 d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Retornar a IBERCAJA BANCO, SA, amb NIF G50000819 abans CAJA DE
AHORROS DE LA INMACULADA, la quantitat total de 1.232,67 €, corresponents als
següents rebuts de la taxa d’escombraries de locals comercials:
SUBJECTE PASSIU

CLAU DE COBRAMENT

INGRESSAT

INTERESSOS

TOTAL

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA

790-2014-01-0638069

187,50€

26,16€

213,66€

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA

790-2014-02-0638069

187,50€

24,15€

211,65€

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA

790-2015-01-0670837

187,50€

17,32€

204,82€

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA

790-2015-02-0670837

187,50€

15,57€

203,07€

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA

790-2016-01-0708099

187,50€

9,68€

197,18€

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA
TOTAL

790-2016-02-0708099

196,88€
1.134,38€

5,41€
98,29€

202,29€
1.232,67 €

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat, i a la intervenció municipal de fons.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS DE LA
TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. I. P. M., en representació de la societat
VODAFONE ESPAÑA SAU (Registre d’entrada 3309, de data 02/05/2/2017) en la
que demana la les compensacions i devolucions d’ingressos indeguts de les
liquidacions corresponents als exercicis 2014 a 2017, per no estar conforme amb la
tarifa aplicada.
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Un cop verificat per la tresoreria municipal que, tal i com al·lega l’empresa, es va fer
la tarificació en funció de l’ordenança fiscal núm. 20, en el qual el mòdul base és de
320€/m2, en lloc de tarificar l’ocupació d’acord amb el que s’estableix en l’annex 7
d’aquesta ordenança, ocupacions de via pública del sòl, vol o subsòl, on es tarifica
amb l’import de 85€/m2.
Atès l’acord de Junta de Govern Local de 3/04/2017, que estima la modificació dels
imports de les liquidacions, atenent un canvi de superfície de 153m2 a 43,62m2, que
és la superfície real d’ocupació i, donat que s’havien liquidat l’exercici 2014 i 2015
amb la superfície anterior, s’aproven una sèrie de compensacions i devolucions
d’ingressos indeguts.
Atès que a dia d’avui hi ha pendent de cobrament les liquidacions corresponents als
exercicis 2016 i 2017, per import total de 7.415,40€.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 30-10-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-633 de la Intervenció General de data 3110-2017.
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 d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades per VODAFONE ESPAÑA SAU,
relatives a l’error en el càlcul de la tarifa efectuada en les liquidacions d’ocupació de via
pública dels exercicis 2014 a 2017.
SEGON.- Deixar sense efecte els apartats sisè i setè de l’acord de Junta de Govern
Local de 03/04/2017, on s’aprova la devolució d’ingressos indeguts i compensacions
posteriors.
TERCER.- Rectificar les liquidacions 766988 i 766989, corresponents als exercicis
2016 i 2017, per import de 13.958,40€ cadascuna, pel nou import de 3.707,70€.
QUART.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts de les liquidacions dels exercicis
2014 i 2015, per un import de 78.898,24€ a VODAFONE ESPAÑA SAU, amb NIF
A80907397 desglossats de la següent manera:
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CINQUÈ.- Aprovar la compensació de les liquidacions pendents de cobrament dels
exercicis 2016 i 2017 a nom de VODAFONE ESPAÑA SAU amb la devolució
d’ingressos indeguts, per un import de 7.415,40€.
SISÈ.- Retornar a VODAFONE ESPAÑA SAU, la quantitat total de 71.482,84€, com
excedents dels ingressos ingressats indegudament, un cop feta la compensació del
punt anterior.
SETÈ.- Comunicar a VODAFONE ESPAÑA SAU que ha de presentar la fitxa de
tercer degudament complimentada per efectuar la transferència al número de
compte corresponent.
VUITÈ.- Notificar el present acord a l’interessat, i a la intervenció municipal de fons.

3.3 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-201700000832), per import de 33.873,86 €, 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 DUES MEMÒRIES VALORADES.

A) MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA D’ESPAIS VERDS PÚBLICS DE
VILA-SECA
Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada per a la millora
d’espais verds públics de Vila-seca, redactada per l’Àrea de Serveis Públics de
l'Ajuntament de Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació
de la memòria valorada.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 17 d’octubre de 2017.
Vista la diligència d’Intervenció notificada en data 31 d’octubre actual, indicant que el
tràmit consistent en l’aprovació de la memòria valorada no suposa una repercussió en
els pressupostos municipals.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local
7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites
lleis assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Aprovar la memòria valorada per a la millora d’espais verds públics de Vilaseca, amb un pressupost de 115.742,40 € IVA inclòs.

B) MEMÒRIA VALORADA PER A LA RENOVACIÓ DEL FERM DEL CARRER
MUNTANYALS DE LA PINEDA
Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada per a la renovació
del ferm del carrer Muntanyals de la Pineda.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació
de la memòria valorada.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18 d’octubre de 2017.
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Vista la diligència d’Intervenció notificada en data 31 d’octubre actual, indicant que el
tràmit consistent en l’aprovació de la memòria valorada no suposa una repercussió en
els pressupostos municipals.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local
7/1985, de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites
lleis assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
ÚNIC.- Aprovar la memòria valorada per a la renovació del ferm del carrer
Muntanyals de la Pineda, amb un pressupost de 52.382,33 € IVA inclòs.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR LES OBRES DE RENOVACIÓ DE
LA XARXA DE RESIDUALS, CREACIÓ D’UNA NOVA XARXA DE PLUVIALS I
MILLORA URBANA DEL CARRER JOAQUIM SERRA AL NUCLI URBÀ DE LA
PINEDA.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern local de 15 de maig de 2017, es va
aprovar iniciar l’expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte de
renovació de la xarxa de residuals, creació d’un nova xarxa de pluvials i millora urbana
del carrer Joaquim Serra al nucli urbà de la Pineda.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte per procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, amb tramitació
ordinària i amb una pluralitat de criteris de valoració, d’acord amb el que disposa el
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de contractes del sector públic, i el plec de clàusules administratives que regulen
aquesta contractació.
Vist que per part de l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU, s’ha presentat la documentació requerida en el termini concedit.
Atès el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de Règim local de Catalunya, i atesa la proposta formulada per la Regidoria
de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR
DEL AGUA, SAU amb NIF núm. A08332975, el contracte de les obres de renovació de
la xarxa de residuals, creació d’un nova xarxa de pluvials i millora urbana del carrer
Joaquim Serra al nucli urbà de la Pineda, d’acord amb la proposta presentada pel preu
de 390.044,65 € (sense IVA), 81.909,37 € en concepte d’IVA, que fan un total de
471.954,02 € (IVA inclòs), mitjançant procediment obert i amb subjecció al plec de
clàusules aprovat, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2017.13.15300.61901 (D26736) del pressupost municipal.

-6-

SEGON.- Acceptar la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència
econòmica i tècnica d’acord amb la clàusula divuitena del plec de clàusules
administratives particulars, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent
en el compliment de les serves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i també
d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 19.502,23 €, d’acord amb
l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.
QUART .- Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant .
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
licitació, amb indicació dels recursos pertinents.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES
D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE RUBENS SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES OBRES
D’ARRANJAMENT DELS LOCALS COMERCIALS DE TITULARITAT MUNICIPAL
ANNEXES AL PARC AQUÀTIC, SITUATS PASSEIG PAU CASALS, DE LA
PINEDA.
Vista la sol·licitud de Rubens SL de llicència municipal per les obres d’arranjament dels
locals comercials de titularitat municipal annexes al Parc Aquàtic, situats al Passeig
Pau Casals, 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 Rubens SL, la llicència municipal d’obres 781/17 per les obres
d’arranjament dels locals comercials de titularitat municipal annexes al Parc Aquàtic,
situats al Passeig Pau Casals 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.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
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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 i la comprovació de les
actuacions efectuades concorden a les previstes amb anterioritat a l’esmentat Plec
de condicions de la concessió.
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.
9.- Abans de l’inici de les obres caldrà aportar còpia del certificat d’homologació dels
mitjans d’elevació, en cas que s’utilitzin i de la vigència de la seva assegurança.
10.- 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 a 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.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801635 90 de data 17.10.17 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

6.116,26 €
1.529,07 €

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

7.645,33 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.529,07 € 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.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. O. R. D. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA AL C. DE L’HORT DEL TORRELL, 12 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. O. R. D. de llicència municipal per la construcció d’una
piscina al c. De l’Hort del Torrell, 12 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 la Sra. O. R. D., la llicència municipal d’obres 506/17 per la
construcció d’una piscina al c. De l’Hort de Torrell, núm. 12 de Vila-seca, d’acord
amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en
el termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que
transcorreguts els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat
de la llicència. No obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de
l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per
escrit a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010,
de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, publicat al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme
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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.- 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. 801457 20 de data 20.09.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

84,00 €

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

84,00 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

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

C) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS SANTIAGO RUSIÑOL, 15
DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA
DE L’EDIFICI SITUAT AL C. SANTIAGO RUSIÑOL, NÚM. 15 DE VILA-SECA.
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Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Santiago Rusiñol, 15, de llicència
municipal per les obres d’arranjament de la façana principal i interior de l’edifici situat al
c. Santiago Rusiñol, núm. 15 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 la Comunitat de Propietaris Santiago Rusiñol, 15, la llicència
municipal d’obres 788/17 per les obres d’arranjament de la façana principal i interior
de l’edifici situat al c. Santiago Rusiñol, núm. 15 de Vila-seca, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en
el termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que
transcorreguts els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat
de la llicència. No obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de
l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per
escrit a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010,
de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, publicat al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme
municipal de Vila-seca no disposa de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el
lloc on es portaran les runes d’obra. Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un
contracte amb un gestor autoritzat, així com el lliurament d’un certificat un cop
finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica
al límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat
per l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu
començament al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix,a
l’acabament de les obres s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per
tal de fer efectiva la corresponent visita d’inspecció i la comprovació de les
actuacions efectuades concorden a les previstes amb anterioritat a l’esmentat Plec
de condicions de la concessió.
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8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat
del gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres
que acrediti la seva inexistència.
9.- Abans de l’inici de les obres caldrà aportar còpia del certificat d’homologació dels
mitjans d’elevació, en cas que s’utilitzin i de la vigència de la seva assegurança.
10.- 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 a 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.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801330 71 de data 11.08.17 i que es
la següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

8,98 €

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

8,98 €

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. J. P. G. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE LEGALITZACIÓ
DE LA PISCINA SITUADA AL C. SANT JORDI, 50 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. J. P. G. de llicència municipal de legalització de la piscina
situada al c. Sant Jordi, núm. 50 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al
Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Concedir al Sr. J. P. G., la llicència municipal d’obres 138/17 per la
legalització de la piscina situada al c. Sant Jordi, núm. 50 de Vila-seca, d’acord amb
el projecte presentat.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 766962 18 de data 16.02.07 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

170,40 €
255,60 €

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

255,60 €

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.

E) SOL·LICITUD DEL SR. C. G.S. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AL C. VERGE DE LA PINEDA,
NÚM. 100 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud del Sr. C. G. S. de llicència municipal per la rehabilitació d’un
habitatge unifamiliar al c. Verge de la Pineda, núm. 100 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. G. S., la llicència municipal d’obres 719/17 per la
rehabilitació d’un habitatge unifamiliar al c. Verge de la Pineda, núm. 100 de Vilaseca, d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que
ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que
transcorreguts els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat
de la llicència. No obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de
l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
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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.- 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:
La fusteria exterior i persianes han de ser de fusta envernissada.
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.
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.
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14a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
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. 801355 85 de data 24.08.17 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

2.617,73 €
654,43 €

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

3.272,16 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 654,43 € 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.
4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

SOL·LICITUD DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDARIA VILA-SECA, DE
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UN
CARTELL A L’AVDA. ALCALDE PERE MOLAS, 24 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista
la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’Institut d’Educació Secundària Vila-seca, el retorn de la fiança
dipositada per la instal·lació d’un cartell a l’Avda. Alcalde Pere Molas, 24 de Vilaseca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚMERO 5 DE LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORES (I
AMPLIACIONS) DEL CEMENTIRI MUNICIPAL FASE 01
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2017, d’adjudicació de
les obres compreses al projecte bàsic i d’execució de millores ( i ampliacions) del
Cementiri municipal de Vila-seca, Fase 01.
Vista la certificació núm. 5 presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ
SL, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’Informe núm. 12-2017-620* de la Intervenció Municipal de data 27 d’octubre de
2017, i l’informe de Prefectura de 31 d’octubre de 2017.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i en virtut del decret de
l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, pel qual es deleguen competències de l’Alcaldia a 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.- Aprovar la certificació d’obres número 5, de les obres compreses al
projecte bàsic i d’execució de millores ( i ampliacions) del Cementiri municipal de
Vila-seca, Fase 01, realitzades per l’empresa CONSTRUCCIONS FERRÉ SL, amb
NIF núm. B43103639, per un import de 82.355,33€ sense IVA i 17.294,62€ en
concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 99.649,95€.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.16400.61900
(OF-26623) corresponent del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CONSTRUCCIONS
FERRÉ SL, al departament de Serveis al Territori i al d’Intervenció Municipal.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTAR EL DESESTIMENT
SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER INSTAL.LACIÓ D’UN ASCENSOR.

D’UNA

Vist l’expedient tramitat amb el número 354/16, a instància del Sr. A. M. S. F., que en
data 4 de maig de 2016 (RE 3169), va sol·licitar una subvenció per a la instal·lació
d’un ascensor a l’habitatge situat al c. Sant Bernat Calvó, núm. 3 de Vila-seca i
concedida per la sessió de la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2016.
Vist que tramitat l’esmentat l’expedient amb el corresponent informe de fiscalització
previ a l’atorgament de la subvenció, el Sr. Anton M. Sendra Ferré ha presentat
escrit davant aquest Ajuntament de Vila-seca en què demana que li sigui anul·lada la
petició de subvenció.
Atès el que disposa l’art. 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, quan regula i permet el
desestiment de les sol·licituds per part dels interessats, sempre que això no estigui
prohibit per l’Ordenament Jurídic, i preveuen que el desestiment es faci per qualsevol
mitjà que en permeti la seva constància i 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.- Acceptar l’escrit de desestiment presentat pel Sr. A. M. S. F. referent a
l’expedient núm. 354/16 de sol·licitud de subvenció per a la instal·lació d’un ascensor
al c. Sant Bernat Calvó, núm. 3 de Vila-seca.
SEGON.- Declarar conclòs el procediment corresponent a la subvenció per a la
instal·lació d’una ascensor al c. Sant Bernat Calvó, núm. 3 de Vila-seca, i procedir a
l’arxiu de l’expedient tramitat amb el núm. 354/16.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I NOVES PLANTACIONS D’ARBRAT EN
DIFERENTS INDRETS DEL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.
Atès que s’ha justificat la necessitat d’iniciar un procediment de contractació per
l’adjudicació de les obres de millora de l’accessibilitat i de les noves plantacions
d’arbrat en diferents indrets del Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca, ja que és
necessari millorar aquest entorn.
Vist que s’han sol·licitat tres propostes per a la realització d’aquest servei, essent la
proposta econòmicament més avantatjosa la presentada pel Sr. J. G. P. per un
import de 25.151,30 € (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 30 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 26 d’octubre de
2017.
Atès que l’art. 52 de la ”Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques” determina la possibilitat que la falta de
reconeixement exprés de la despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de
la mateixa per l’òrgan competent.
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 i 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:
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació de les obres
de millora de l’accessibilitat i noves plantacions d’arbrat en diferents indrets del Parc
de la Torre d’en Dolça de Vila-seca, al Sr. J. G. P.
SEGON.- Adjudicar al Sr. J. G. P., el contracte menor d’obres de millora de
l’accessibilitat i noves plantacions d’arbrat en diferents indrets del Parc de la Torre
d’en Dolça de Vila-seca, per un import de 25.151,30 €, més 5.281,77 € en concepte
del 21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 30.433,07 €, per haver presentat l’oferta
més avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15300.63100 ADRC26248 del pressupost municipal.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció
Municipal.
4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR D’OBRES
DE REFORMES AL SOSTRE DEL LOCAL SITUAT AL CARRER DE LA FONT, 8
DE VILA-SECA.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de
contractació per l’adjudicació de les obres de reforma del sostre del local del c. De
la Font, núm. 8 de Vila-seca, donada la urgència de la seva execució ja que l’incendi
del local del c. Sant Antoni, núm. 20 de Vila-seca, va deixar totalment inutilitzables
els vestidors i s’havia de trobar una alternativa per poder donar la continuïtat al
servei de vestidors i petit magatzem pels agents de la Policia Local.
Vista la única proposta presentada per Construcciones y Reformas Jimaran SL,
donada la urgència dels treballs a executar, per un import de 8.285,33 € (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 17 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció General núm. 12-2017-604* rebut en data 25
d’octubre de 2017.
Atès que l’art. 52 de la ”Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques” determina la possibilitat que la falta de
reconeixement exprés de la despesa, pugui ser validada mitjançant l’atorgament de
la mateixa per l’òrgan competent.
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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.
Vistos els anteriors antecedents, l’informe jurídic i 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
de reforma del sostre del c. De la Font, núm. 8 de Vila-seca a l’empresa
Construcciones y Reformas Jimaran SL.
SEGON.- Validar el contracte menor d’obres de reforma del sostre del c. De la Font,
8 de Vila-seca, realitzades per Construcciones y Reformas Jimaran SL amb NIF B43.778.950, per un import de 8.285,33 €, més 1.739,92 € en concepte del 21%
d’IVA, la qual cosa fa un total de 10.025,25 €, per haver presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Validar la despesa a càrrec de la partida 2017.13.15220.63900 ADOFRC
25871 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Validar la factura presentada per Construcciones y Reformas Jimaran SL
per les obres de referència i aprovar el seu pagament.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció
Municipal.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA JUSTIFICACIÓ I EL PAGAMENT D’UNA
SUBVENCIÓ DIRECTA A AGRÍCOLA DE VILA-SECA I SECCIÓ DE CRÈDIT,
CAMPANYA 2017/2018.
L’entitat AGRICOLA DE VILA-SECA I SECCIÓ DE CRÈDIT (RE 2302/17), formula
petició de la concessió de subvenció, per les despeses de les assegurances per la
collita de les olives de la temporada de 2017.
Vist que l’ entitat sol·licitant AGRICOLA DE VILA-SECA I SECCIÓ DE CRÈDIT (RE
5624/17) ha presentat la documentació justificativa de l’actuació objecte de
subvenció, la qual ha estat informada favorablement pel Cap de l’Àrea de
Governació.
Vist l’ informe de fiscalització emès per l’ Intervenció de Fons 12-2017-219 en el qual
es verifica que existeix crèdit adequat i suficient.
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A la petició acompanya el Programa detallat i pressupost total desglossat de les
activitats realitzades i declaració responsables d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Atès que l’aprovació de la concessió de subvencions forma part de les competències
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant decret de l’alcaldia de 30-06-2015.
Atès que en el cas concret de la sol·licitud es donen les circumstàncies d’activitats
d’interès públic i social que justifica la concessió directa.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de
novembre de 2016.
Atès l’informe jurídic en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a la
concessió directa de subvenció.
Atès que aquesta subvenció es concedeix de manera directa d’acord amb el
disposat per l’article 7.1.c) del text refós de la Llei de Subvencions, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que estableix com a excepció als
principis de publicitat i concurrència, amb caràcter excepcional, les subvencions en
que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra
raó degudament justificada en l’expedient que dificultin la concurrència pública.
Vistos els anteriors antecedents i la resta de documentació obrant en l’expedient, i la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Atorgar, amb càrrec a la partida 2017.15.41200.48900 del pressupost de
despeses de la Corporació, una subvenció directa per import de 2000,00€ a l’
AGRICOLA DE VILA-SECA I SECCIÓ DE CRÈDIT (NIF: F-43012616), per les raons
i arguments abans exposats.
SEGON. D’acord amb l’article 65 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de subvencions, per les subvencions concedides de
forma directa l’acte de concessió tindrà el caràcter de bases reguladores de la
subvenció.
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajuts o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
TERCER.- Donar conformitat als justificants presentats per AGRICOLA DE VILASECA I SECCIÓ DE CRÈDIT, mitjançant factures, per un import de 3.241,65 €, com
a justificants de la subvenció concedida i aprovar el pagament de la totalitat de la
subvenció (2.000€), a càrrec de la partida 2017.15. 41200.48900, “O” 23566, del
vigent pressupost municipal.

QUART. Comunicar el present acord a AGRICOLA DE VILA-SECA I SECCIÓ DE
CRÈDIT, amb indicació que la aportació econòmica establerta es farà efectiva tant bon
punt s’acrediti mitjançant certificació l’acord adoptat per l’òrgan de govern d’aquella
entitat acceptant la subvenció.
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5.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR ACABATS DIVERSOS
EXPEDIENTS DE RECLAMACIONS PATRIMONIALS PER DESESTIMENT DELS
INTERESSATS.

A) Atès que amb data 30/6/2017 (RE 5164), la senyora M. C. R. va presentar escrit
de formulació de reclamació de responsabilitat patrimonial conseqüència d’una
caiguda en ensopegar presumptament a causa del desnivell de la via pública, el dia
29-6-2017.
Atès que de d’acord amb allò establert en l'article 65 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, i
en els articles 81 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la data d’inici del
procediment (RP GOV/700/2017) es va fixar el 6/7/17, corresponent a la de l’entrada
en el Registre General de l’Ajuntament de Vila-seca de la sol·licitud de reclamació.
Atès que la reclamació de la Sra. R. ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), i no conté
els elements indispensables per a iniciar la tramitació.
Atès que amb data de 5/7/17 (RS 3454) es va emetre requeriment per a l'esmena de
deficiències de la sol·licitud i que transcorregut abastament el termini preceptiu
concedit no s'ha rebut resposta alguna per part de l'interessat.
Vist l'informe jurídic emès a l’efecte de l’Exp. RP/GOV/701/2017, favorable a l’arxiu
de l’expedient.
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. Tenir a M. C. R. per desistida en la seva sol·licitud de data 30/6/2017 (RE
5164), per no haver complert satisfactòriament el requeriment municipal d'esmena
de deficiències en el termini de deu dies des de la recepció de l'escrit de
requeriment, en relació amb l'expedient núm. RP/GOV/701/2017, relatiu a la
reclamació de responsabilitat patrimonial conseqüència d’una caiguda el dia 29-62017
SEGON. Declarar acabat el present procediment administratiu per desistiment de
l'interessat, i procedir a l'arxiu de l'expedient.
TERCER Notificar la resolució a l'interessat dins del termini de deu dies a partir de la
data en què l'acte sigui dictat d'acord amb l'establert en l'article 40 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
amb indicació dels recursos que procedeixin.
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B) Atès que amb data 7/7/2017 (RE5366), la senyora M. T. P. M. va presentar escrit
de formulació de reclamació de responsabilitat patrimonial conseqüència d’una
caiguda en ensopegar presumptament a causa del desnivell del paviment del
Passeig Marítim de la Pineda, el dia 25-6-2017.
Atès que de d’acord amb allò establert en l'article 65 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, i
en els articles 81 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la data d’inici del
procediment (RP GOV/700/2017) es va fixar el 6/7/17, corresponent a la de l’entrada
en el Registre General de l’Ajuntament de Vila-seca de la sol·licitud de reclamació.
Atès que la reclamació de la Sra. Pino ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), i no conté
els elements indispensables per a iniciar la tramitació.
Atès que amb data de 5/7/17 (RS 3455) es va emetre requeriment per a l'esmena de
deficiències de la sol·licitud i que transcorregut abastament el termini preceptiu
concedit no s'ha rebut resposta alguna per part de l'interessat,
Vist l'informe jurídic emès a l’efecte de l’Exp. RP/GOV/700/2017, favorable a l’arxiu
de l’expedient.
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. Tenir a M. T. P. M. per desistida en la seva sol·licitud de data 7/7/2017
(RE5366), per no haver complert satisfactòriament el requeriment municipal
d'esmena de deficiències en el termini de deu dies des de la recepció de l'escrit de
requeriment, en relació amb l'expedient núm. RP/GOV/700/2017, relatiu a la
reclamació de responsabilitat patrimonial conseqüència d’una caiguda el dia 25-62017
SEGON. Declarar acabat el present procediment administratiu per desistiment de
l'interessat, i procedir a l'arxiu de l'expedient.
TERCER Notificar la resolució a la interessada dins del termini de deu dies a partir
de la data en què l'acte sigui dictat d'acord amb l'establert en l'article 40 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, amb indicació dels recursos que procedeixin.
C) Atès que amb data 28/8/2017 (RE 6364), la senyora M.V. R. L. va presentar escrit
de formulació de reclamació de responsabilitat patrimonial conseqüència d’una
caiguda en ensopegar presumptament amb un atravessa de formigó del Parc de la
Formiga, el dia 23-8-2017.
Atès que de d’acord amb allò establert en l'article 65 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, i
en els articles 81 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la data d’inici del
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procediment (RP GOV/700/2017) es va fixar el 6/7/17, corresponent a la de l’entrada
en el Registre General de l’Ajuntament de Vila-seca de la sol·licitud de reclamació.
Atès que la reclamació de la Sra. R. ha estat formulada dins el termini apte per la
reclamació que fixa l’art. 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPACAP), i no conté
els elements indispensables per a iniciar la tramitació.
Atès que amb data de 1/7/17 (RS 3431) es va emetre requeriment per a l'esmena de
deficiències de la sol·licitud i que transcorregut abastament el termini preceptiu
concedit no s'ha rebut resposta alguna per part de l'interessat,
Vist l'informe jurídic emès a l’efecte de l’Exp. RP/GOV/693/2017, favorable a l’arxiu
de l’expedient.
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. Tenir a M. V. R. L. per desistida en la seva sol·licitud de data 30/6/2017
(RE 5164), per no haver complert satisfactòriament el requeriment municipal
d'esmena de deficiències en el termini de deu dies des de la recepció de l'escrit de
requeriment, en relació amb l'expedient núm. RP/GOV/693/2017, relatiu a la
reclamació de responsabilitat patrimonial conseqüència d’una caiguda el dia 23-82017
SEGON. Declarar acabat el present procediment administratiu per desistiment de
l'interessat, i procedir a l'arxiu de l'expedient.
TERCER Notificar la resolució a l'interessat dins del termini de deu dies a partir de la
data en què l'acte sigui dictat d'acord amb l'establert en l'article 40 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
amb indicació dels recursos que procedeixin.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT, EL PATRONAT
DE MÚSICA I EL PATRONAT DE TURISME A L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA.

Vist que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la
Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT,
2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i
BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT
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i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de
2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part
resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir
la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu
de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació
dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar
una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
Vist que en data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat
a l’apartat anterior.
Vist que per Acord de la Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2015,
aquest Ajuntament de Vila-seca va adjudicar a AURA ENERGIA, SL, el contracte de
subministrament d’energia elèctrica, amb efectes del dia 9 de novembre de 2015,
amb una durada d’un any prorrogable per un any més, és a dir, amb una vigència
fins el dia 9 de novembre de 2017, segons pròrroga efectuada per Acord de la Junta
de Govern Local de data 14 de novembre de 2016.
Vist que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2016 es
va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca al sistema d’adquisició
centralitzada de l’ACM i del CCDL, per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de les
entitats esmentades en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel
mateix i amb les empreses adjudicatàries, essent objecte d’adhesió, entre d’altres,
l’electricitat, sense que aquesta adhesió suposés efectuar totes les contractacions
amb aquest sistema.
Vist l’acord del Consell Rector del Patronat de Turisme, adoptat en sessió del dia 13
de març de 2017, pel qual es va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició
centralitzada de l’ACM i del Consorci Català de Desenvolupament Local per tal de
poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a
través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL.
Atès que els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05).
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Atès que el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05
D1).
Atès que el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al
156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i
23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Atès que l’article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de
funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei
d’organització comarcal.
Vistos els informes tècnics i jurídics obrants a l’expedient, així com l’informe de
fiscalització 12-2017-623, de 30 d’octubre de 2017.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Vila-seca, el Patronat Municipal de Música i el
Patronat Municipal de Turisme s’adhereixin al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05 D01), amb efectes a partir del dia 9 de novembre de 2017,
fins el dia 9 de desembre de 2019, d’acord amb la durada prevista en el contracte
derivat abans esmentat, i amb el següent detall de condicions econòmiques
especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Sublot BT1 2.0A

Preu
Adjudicat
€/MWh
112,158

Sublot BT2 2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3 2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4 2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5 2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6 2.0DHSP3

52,7

Baixa
tensió:

Tarifa/període

Sublot BT7 2.1A

128,298

Sublot BT8 2.1DHAP1

150,298
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Sublot BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

2.1DHAP2

72,198

2.1DHSP1

150,298

2.1DHSP2

79,398

2.1DHSP3

64,898

3.0AP1

97,098

3.0AP2

83,098

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Sublot AT1

3.1AP1

Preu
Adjudicat
€/MWh
86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

Alta tensió: Tarifa/període
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

38,043426

Alta
tensió

38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,43733016,291555

€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5

Període
6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,58665414,33417814,334178 14,3341786,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
SEGON.- Aprovar la despesa màxima anual de consum energètic d’energia elèctrica pels
següents imports, amb els desglossaments de les partides que consten en l’informe de
l’enginyer municipal de data 31 d’octubre de 2017:
1. AJUNTAMENT DE VILA-SECA: NIF P-4317300-D
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1.1 EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL MERCAT LLIURE : ENDESA ENERGIA SAU
(empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica)
AGRUPACIÓ

PARTIDA PRES.

PRESSUPOST
PRESSUPOST 2018 PRESSUPOST 2019
NOV i DES 2017
27.500,00
165.000,00
151.250,00
14.166,67
85.000,00
77.916,67

EDIFICIS MUNICIPAL
ESTACIONS BOMBAMENT

22100.13.15220
22100.13.16000

DEIXALLERIA
ENLLUMENAT PÚBLIC
ENSENYAMENT

22100.13.16200
22100.13.16500
22100.13.32300

2.750,00
61.166,67
18.333,33

16.500,00
367.000,00
110.000,00

15.125,00
336.416,67
100.833,33

BIBLIOTECA

22100.13.33210

2.833,33

17.000,00

15.583,33

ZONES ESPORTIVES
MERCAT

22100.13.34200
22100.13.43120

8.666,67
2.833,33

52.000,00
17.000,00

47.666,67
15.583,33

2. PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA: NIF G-43.036847
2.1 EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL MERCAT LLIURE : ENDESA ENERGIA SAU
(empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica)
AGRUPACIÓ
PATRONAT DE MUSICA

PARTIDA PRES.
2.210.032.600

PRESSUPOST
PRESSUPOST 2018 PRESSUPOST 2019
NOV i DES 2017
12.250,00
73.500,00
67.375,00

3. PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME: NIF P-93.173.02-I
3.1 EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL MERCAT LLIURE: ENDESA ENERGIA SAU
(empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica).

AGRUPACIÓ
PATRONAT DE TURISME

PARTIDA PRES.
2.210.043.200

PRESSUPOST
PRESSUPOST 2018 PRESSUPOST 2019
NOV i DES 2017
1.000,00
6.000,00
5.500,00

Durant els primers mesos de novembre i desembre de 2017 tindrà lloc el procés de
portabilitat de pòlisses elèctriques entre la comercialitzadora sortint AURA ENERGIA,SL
i l’ entrant ENDESA ENERGIA SAU.
TERCER.- Condicionar l’eficàcia d’aquest acord d’adhesió pel que fa a la incorporació del
Patronat Municipal de Música i del Patronat Municipal de Turisme, a la seva aprovació
per part dels respectius Consells Rectors d’aquests òrgans.
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QUART.- Condicionar l’eficàcia d’aquest acord d’adhesió, pel que fa a la despesa de les
anualitats de 2018 i 2019, a l’aprovació dels corresponents pressupostos.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a la Intervenció Municipal.
SISÈ.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS EN RELACIÓ AL RETORN DEL CÀNON
SOBRE LA DISPOSICIÓ DEL REBUIG DELS RESIDUS MUNICIPALS DE L’ANY 2016.
Vist l’actual marc normatiu aprovat amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de
les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus, que estableix el desplegament d’una fiscalitat sobre la gestió dels residus,
destinada a consolidar el model de gestió de residus que es proposa en el Programa de
Gestió de Residus Municipals vigent.
Atès que la Llei de finançament d’infraestructures va ampliar l’objecte de regulació del
cànon, fent-lo extensiu a les operacions d’incineració de residus municipals i la
disposició controlada dels residus de la construcció.
D’acord amb la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de
carboni, es fixa el tipus de gravamen de 14,50 euros per tona de rebuig de residus
municipals que s’incinera.
La Llei del finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre
la disposició del rebuig dels residus disposa el següent:
1. Són subjectes passius dels cànons en concepte de contribuents, els ens locals titulars
del servei de gestió de residus municipals.
2. Els ens locals ingressaran l’import dels cànons corresponents a les tones lliurades a
plantes de disposició o incineració de la fracció resta, conjuntament amb l’import
corresponent a la tarifa d’entrada a l’esmentada planta. Correspon al titular de la planta
de gestió de la fracció resta (incineració o deposició), l’autoliquidació a l’Agència de
Residus de Catalunya.
3. La recaptació dels cànons es destina al Fons de Gestió de Residus, creat per la Llei
6/1993, i adscrit a l’Agència de Residus de Catalunya.
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5. Els beneficiaris d’aquest Fons de Gestió de Residus són els ens locals municipals i
supramunicipals, les altres entitats competents i els consorcis constituïts per a la
prestació de serveis i per a dur a terme inversions destinades a la gestió de residus
municipals.
6. La distribució del retorn dels cànons, mitjançant Fons de Gestió, es realitzarà
directament als ens locals i els conceptes de retorn són, entre d’altres: la recollida
selectiva i el tractament de la matèria orgànica, el tractament de la fracció vegetal, la
recollida selectiva de paper/cartró, la gestió dels residus especials en petites quantitats a
la deixalleria, l’autocompostge, etc.
L’Ajuntament de Vila-seca, en data 16 de març de 2017, ha presentat telemàticament
(plataforma EACAT) a l’Agència de Residus de Catalunya, la sol·licitud de retorn
corresponent a l’any 2016.
En data 14 de setembre de 2017, ha estat notificada a l’Ajuntament de Vila-seca la
Resolució del director de l’Agència de Residus de Catalunya, en la qual s’ordena el
pagament a l’Ajuntament de Vila-seca de la totalitat del retorn del cànon sol·licitat i que
ascendeix 113.285,78€. Així mateix, es comunica que en el moment que es faci efectiu el
pagament per part de l’Agència de Residus de Catalunya, l’import que es transferirà a
l’Ajuntament de Vila-seca serà el que resulti de descomptar a l’import total (113.285,78€),
el sumatori de les bestretes abonades a compte durant l’any 2016, i que ascendeixen a
106.700,00€, resultant per tant, un import net a ingressar de 6.585,78€.
Vist tot això, 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. Acceptar la Resolució del director de l’Agència de Residus de Catalunya en la
qual el retorn del cànon de l’any 2016 queda fixat en 113.285,78€ a favor de l’Ajuntament
de Vila-seca i que, després de descomptar l’import total de les bestretes rebudes l’any
2016 a favor de l’Ajuntament, resulta un import net a ingressar de 6.585,78€.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA
CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LES EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS PER A LA
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ DINS EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2017,
PER AMPLIACIÓ DE PRESSUPOST.

30

Vist que l’Ajuntament de Vila-seca manté l’interès de contribuir de manera activa i de
donar suport al foment de l’ocupació mitjançant la concessió d’incentius a la contractació
de treballadors aturats, la contractació d’aturats majors de 45 anys i la instal·lació de
noves empreses al municipi, tot això dins el Programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió de subvencions i
ajuts econòmics públics de les línies de foment pressupostades, s’han definit els termes
de les respectives convocatòries de les bases específiques reguladores en el marc de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, del Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i en el marc
d’un procés general de racionalització, millora i simplificació de la tramitació i la gestió.
Atès allò que disposen la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions, les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Vila-seca i la
normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no
sigui contrari a la Llei general de subvencions.
Vist la publicació al Butlletí oficial de la Província de data 31 de maig de 2017
d’aprovació de la convocatòria de subvencions del Programa Impuls a l’Ocupació 2017
amb una despesa màxima per un import de 380.000 euros pels ajuts a empreses per a la
contractació d’aturats del municipi i, degut a la bona acollida per part de les empreses del
municipi, que han incrementat les seves plantilles amb persones inscrites a la Borsa de
Treball de l’Ajuntament de Vila-seca, superant de manera important les expectatives
inicials.
Atès que les sol·licituds de concessió d’incentius per part de les empreses van esgotar
abans del termini de presentació de sol·licituds el pressupost de la partida pressupostària
destinada a sufragar aquest ajuts, per la qual cosa no es podrien atendre més peticions i,
sent el termini de presentació de sol·licituds el 30 de setembre de 2017.
Vist l’esforç que les empreses de Vila-seca estan realitzat per incrementar les seves
plantilles i atesa la voluntat de dotar de més pressupost la partida per poder atendre i fer
efectives totes les peticions que es sol·licitin, es proposa una reestructuració de la partida
pressupostària consistent en un suplement de crèdit per tal de donar cobertura a les
despeses corresponents al Programa Impuls a l’Ocupació per a les subvencions de
contractació per un import de 200.000 euros.
Vist l’aprovació per part del Ple Municipal de data 25 d’agost de 2017 on es modifica el
crèdit de la convocatòria, el qual s’amplia en 200.000 euros a la partida pressupostària
2017.14-24100-47000.
Vist l’informe de conformitat de prefectura de servei de data 23 d’octubre de 2017.
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Vist l’informe 2017-612 de la Intervenció municipal de data 24 d’octubre de 2017 i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Relacions Ciutadanes i Dinamització Laboral, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la modificació de la convocatòria per a la concessió de subvencions
per part de l’Ajuntament de Vila-seca durant l’any 2017 per al Programa Impuls a
l’Ocupació 2017, per ampliació de pressupost en 200.000 euros corresponents al Foment
de l’Ocupació.
Modificació convocatòria per a la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació, mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2017.
•
•

Crèdit pressupostari al qual s’apliquen les subvencions:
2017.14-24100-47000 Foment de l’ocupació
2017.14-43300-47000 Creació d’empreses

-

Quantia total màxima de les subvencions convocades: 680.000 €. Aquest import queda
desglossat de la següent manera:
580.000 € per al Foment de l’Ocupació
100.000 € per a la Creació d’empreses

•
•

SEGON. Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de modificació de la
convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva
publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
TERCER. Publicar aquesta modificació de la convocatòria a la Seu Electrònica i al Portal
de la Transparència de l’Ajuntament de Vila-seca.
7è. ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.
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El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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