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

DATA:
LLOC:
HORARI:

27 de novembre de 2017
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.20 hores

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

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 20 de novembre 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 LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON ANUAL PER LA
GESTIÓ DEL SERVEI DE TANATORI MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXERCICI
2017.
De conformitat amb l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 26 de
setembre de 2003, li va ésser adjudicada la gestió del servei del Tanatori municipal de Vilaseca, mitjançant la modalitat d'arrendament i prorrogat posteriorment en Junta de Govern
Local de 3 de desembre de 2012 i 25 de novembre de 2015.
D'acord amb el Plec de Clàusules econòmico-administratives que regeixen la gestió del
servei i d'acord amb el punt 8. condicions econòmiques, i d’acord també amb l’oferta
presentada per vostès, el cànon a satisfer a l’Ajuntament és de 3.643 €/anuals
(incrementant-se anualment en el percentatge d’increment de l’ordenança fiscal reguladora
del servei), a més de percebre el 50% de l’import del lloguer de les sales de vetlla, quan el
nombre de serveis excedeixi de 100 anuals.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-717 de la Intervenció General de data 20-112017.
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.- Aprovar la liquidació núm. 801792, corresponent al cànon anual de l’exercici de
2017, per import de 3.643€ a nom de MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL.
SEGON.- Comunicar a l’empresa MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL que,
d’acord amb el plec de clàusules econòmico-administratives que regeixen la gestió del
servei han de comunicar el nombre de serveis realitzats durant l’exercici 2017.
TERCER.- Requerir a MEMORA SERVEIS FUNERARIS DEL CAMP SL perquè durant en el
termini d’un mes presenti a la Intervenció Municipal una proposta de tarifes dels serveis del
proper exercici 2018, així com el compte d’explotació de la concessió de l’exercici 2016
degudament auditat.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a MEMORA SERVEIS
FUNERARIS DEL CAMP SL, junt amb la liquidació corresponent.
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3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LIQUIDACIONS PER LA TAXA D’UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2017.
A) Vista la declaració d’ingressos presentada per ORANGE ESPAGNE SAU ( R. E. Núm.
8016, de 10-11-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts
corresponents al tercer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-695 de la Intervenció General de data 14-112017.
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.- Aprovar la liquidació núm. 801777, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de
1.985,68€ a ORANGE ESPAGNE SAU, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ORANGE ESPAGNE
SAU, junt amb la liquidació corresponent.

B) Vistes les declaracions d’ingressos presentades per ADAMO TELECOM IBERIA SAU (
R. E. Núm. 5913 i 8009, de 31-07-2017 i 10-11-2017, respectivament), on comunica, d’acord
amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al segon i tercer trimestre de 2017, per a
realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-697 de la Intervenció General de data 14-112017.
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.- Aprovar les liquidacions núm. 801779 i 801780, corresponents a la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic del segon i tercer trimestre de
2017, per import de 402,04€ i 454,04€, respectivament, a ADAMO TELECOM IBERIA SAU,
com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ADAMO TELECOM
IBERIA SAU, junt amb la liquidació corresponent.
C) Vista la declaració d’ingressos presentada ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA SLU
( R. E. Núm. 7347, de 18-10-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
bruts corresponents al tercer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-698 de la Intervenció General de data 14-112017.
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:
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PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 801781, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de 115,04€
a ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA SLU, com a empresa subministradora de serveis
públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ENERGYA VM
GESTION DE ENERGIA SLU, junt amb la liquidació corresponent.

D) Vista la declaració d’ingressos presentada ENERGY STROM XXI SL ( R. E. Núm. 7577,
de 25-10-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al
tercer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 10-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-679 de la Intervenció General de data 10-112017.
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.- Aprovar la liquidació núm. 801772, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de 118,17€
a ENERGY STROM XXI SL, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ENERGY STROM XXI
SL, junt amb la liquidació corresponent.

E) Vista la declaració d’ingressos presentada ZELTRIA ENERGIA SL ( R. E. Núm. 7580, de
25-10-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al tercer
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
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D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-685 de la Intervenció General de data 13-112017.
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.- Aprovar la liquidació núm. 801774, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de 287,51€
a ZELTRIA ENERGIA SL, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ZELTRIA ENERGIA
SL, junt amb la liquidació corresponent.

F) Vista la declaració d’ingressos presentada FACTOR ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 7737,
de 31-10-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al
tercer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 9-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017- de la Intervenció General de data 9-11-2017.
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
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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.- Aprovar la liquidació núm. 801768, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de 125,50€,
a FACTOR ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a FACTOR ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.
G) Vista la declaració d’ingressos presentada AXPO IBERIA SL ( R. E. Núm. 7243, de 1110-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al tercer
trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 9-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-670 de la Intervenció General de data 9-112017.
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.- Aprovar la liquidació núm. 801770, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de
2.403,61€, a AXPO IBERIA SL, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AXPO IBERIA SL, junt
amb la liquidació corresponent.
H) Vista la declaració d’ingressos presentada NEXUS ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 7434, de
20-10-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al tercer
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trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 9-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017- de la Intervenció General de data 9-11-2017.
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.- Aprovar la liquidació núm. 801769, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de 29,61€,
a NEXUS ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a NEXUS ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.
I) Vista la declaració d’ingressos presentada per AUDAX ENERGIA S.A. ( R. E. Núm. 7829,
de 03-11-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al
tercer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 8-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-663 de la Intervenció General de data 8-112017.
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 d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 801741, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del tercer trimestre de 2017, per import de 85,09€,
a AUDAX ENERGIA S.A., com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a AUDAX ENERGIA
S.A., junt amb la liquidació corresponent.

3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS I ACCEPTACIÓ DE L’INGRÈS
A COMPTE EN CONCEPTE DE LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DEL TERCER TRIMESTRE
DE 2017.
Vistes les declaracions d’ingressos presentades per ENDESA ( R. E. Núm. 7579, de 25-102017 i 7741-7744-7745, de 31-10-2017), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos
bruts corresponents al tercer trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20, annex 8, de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic d’empreses subministradores de serveis públics i
amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on s’estableix que la quota tributària de l’esmentada
taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació d’electricitat/gas en el
terme municipal.
Atès que s’ha comprovat per la hisenda municipal que en data 30-10-2017, 31-10-2017 i 0211-2017 les empreses elèctriques del grup ENDESA van ingressar 68.142,18€, 4.381,39€ i
152.938,07€ respectivament, corresponents al tercer trimestre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-701 de la Intervenció General de data 14-112017.
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
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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.- Aprovar les liquidacions que s’indiquen a continuació, pels imports i els subjectes
passius indicats, corresponents per la taxa per aprofitament especial del domini públic local
del tercer trimestre de 2017, com a empreses subministradores de serveis públics:
SUBJECTE PASSIU
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA XXI S.L.
TOTAL

LIQUIDACIÓ
801786
801784
801785

IMPORT
68.142,18€
152.938,07€
4.381,39€
225.461,64€

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

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DATAR A BASE UN REBUT DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DOMICILIÀRIES DE L’EXERCICI 2017.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. M. C. D. ( R.E. Núm. 0441, de 24-01-2017), on demana
l’exempció de la taxa per recollida d’escombraries corresponent a l’immoble situat al Carrer
Sant Pere, 4 de Vila-seca, per no reunir condicions mínimes d’habitabilitat.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 24-04-17 on s’acordava anul·lar
el rebut de recollida d’escombraries per no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat, a
nom de la Sr. M. C. D. amb núm. fix 91017969.
Donat que s’ha comprovat per la hisenda municipal el rebut de 109,00€ es troba pendent
de pagament a BASE-Gestió d’ingressos.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 14-11-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-693 de la Intervenció General de data 14-112017.
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:
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PRIMER.- DATAR a BASE- Gestió d’ingressos, el rebut corresponent a la taxa per recollida
d’escombraries de l’exercici de 2017, amb núm. fix. 91017969, i clau de cobrament 43-173560-2017-01-777462, a nom de M. C. D., per import de 109€.
SEGON.- Notificar el present acord a BASE-gestió d’ingressos i la intervenció municipal
de fons.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR MATERIAL PEL DEPARTAMENT
D’INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern local en data 4-9-2017, va aprovar l’expedient de contractació i els
Plecs de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per la contractació del
subministrament d’una cabina de discos Storage Area Networking 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 14-9-2017 i al Perfil
del Contractant de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca des de la mateixa
data.
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 i subjectius
d’acord amb el que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre i el plec de clàusules
que regula aquesta contractació.
Atès que en data 15-11-2017 (RE8092) el licitador proposat adjudicatari ha aportat la
documentació requerida per la Junta de Govern local de data 30-10-2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-414, i la diligència DI-249-2017.
Vist l’informe de fiscalització 12-2017-726, referent als objeccions no suspensives” R028
Incidència contingut proposta” i la resposta a l’esmentat informe de data 22-11-2017, en
què es fa constar que es resolen les esmentades objeccions no suspensives.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació, i aplicat les observacions sobre
incidències contingudes en l’informe des fiscalització inicial 2017-538.
Examinada la documentació que acompanya l’expedient de licitació i de conformitat amb
allò que estableix l’article 151.1 i la Disposició Addicional 2a del TRLCSP, i atesa la
proposta formulada per la Regidoria de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Acceptar la documentació aportada per PUNT INFOMÀTIC I CREATIU SL
(CIF. B64161250) justificada de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, d’haver constituït la garantia definitiva mitjançant carta de
pagament de data 11-11-2017 amb número operació 201700027345 (tipus operació
OCV-CV) i altra documentació de la clàusula 15 del plec de clàusules administratives i
d’acord amb l’article 95 del TRLCSP.
SEGON.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL
(CIF B64161250) la contractació del subministrament d’una cabina de discos Storage
Area Networking de nova generació i la migració de dades de l’actual a la nova cabina
(Exp. Gov./298/17), per un import d’adjudicació de 47.000,00 euros, sense IVA, MÉS
9.870,00 euros en concepte d’iva (21%), que fan un total de 56.870,00 euros (L’iva
INCLÒS), amb la verificació de les millores formulades i valorades en la seva proposició
de data 29-9-2017 (RE 7040) [IOPS del sistema, Grandària de bloc per operacions de
compressió i de duplicació, Nombre de discos d’ampliació, i altres millores de l’apartat 5
(a,b,c,i d) del punt 5è), en l’aplicació de les clàusules 14ª del PCA]. A càrrec de la partida
2007-12-92000-62600 (ADRC-28214) del pressupost de l’any 2017.
TERCER.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils a
comptar de de l’endemà de la notificació de l’adjudicació procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu. Prèviament l’adjudicatari haurà d’haver abonat les
despeses de publicació referents a l’anunci d’adjudicació al BOPT.
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el perfil del contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar-ho a la Intervenció municipal i a l’empresa adjudicatària.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER
INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
A 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 24 de
setembre de 2014, i publicada al BOP de Tarragona núm. 225 de data 1 d’octubre de
2014. (Línea 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Ramon d’Olzina, 35, per la
instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 35 de Vila-seca i
vistos els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data
16 de juliol de 2015, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 13 de novembre de 2017.
Vist l’informe d’Intervenció num. 12-2017-708* en el que es fa constar l’existència de
consignació pressupostària rebut en data 22 de novembre de 2017, per tal de finançar la
subvenció sol·licitada.
S’adjunta un annex amb la relació de cada propietari, amb l’import de la subvenció,
segons les seves característiques particulars.
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
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.- Aprovar el pagament a la Comunitat de Propietaris Ramon d’Olzina, 35 amb
NIF H-43.250.273 , de la subvenció per import de 31.590,71 €, per la instal·lació d’un
ascensor a l’habitatge situat a l’avda. Ramon d’Olzina, núm. 35 de Vila-seca, d’acord amb
la llicència d’obres concedida i segons el repartiment per beneficiari que s’adjunta, amb
càrrec a les partides 2017.13.15220.48900 O 27482 i 2017.13.15220.48900 ADC 27481
del pressupost municipal.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.

4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’EQUIPAMENT PER L’EXERCICI FÍSIC EN
DUES ÀREES DE SALUT EN EL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 2 de maig de 2017, va aprovar la
Memòria valorada corresponent al subministrament i instal·lació d’equipament per a
l’exercici físic en dues noves àrees de salut en el parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca,
amb un pressupost de 47.071,40 € (sense IVA) i 9.884,99 €, en concepte d’IVA, que fan un
total de 56.956,40 € (IVA inclòs).
Consta a l’expedient Informe del cap dels Serveis Territorials i Planificació d’aquest
Ajuntament sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i
concordants del Real 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 Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i Particulars
que han de regir l’adjudicació del contracte.
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Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal del
subministrament.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 18 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció General de data 20 de novembre 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 l’expedient de contractació del subministrament detallat en la Memòria
Valorada per al subministrament i instal·lació d’equipament per a l’exercici físic en dues
noves àrees de salut en el parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca, mitjançant procediment
obert i diversos criteris d’adjudicació, i la despesa màxima de 47.071,40 € (sense IVA) i
9.884,99 €, en concepte d’IVA, que fan un total de 56.956,40 € (IVA inclòs), a càrrec de la
partida 2017.13.15300.63100 (ARC-27593) del pressupost municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació del subministrament detallat en la Memòria Valorada per al subministrament i
instal·lació d’equipament per a l’exercici físic en dues noves àrees de salut en el parc de
la Torre d’en Dolça de Vila-seca.
TERCER.- La publicació de la present licitació es farà en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona (BOPT) i en el perfil del contractant, amb una antelació mínima de quinze
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 142 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART.- Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES PER A LA RESTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL POLÍGON
INDUSTRIAL L’ALBA.
La Junta de Govern local en sessió realitzada el dia 25 de setembre de 2017, va aprovar
la Memòria valorada per a la restitució de l’enllumenat públic del polígon industrial l’Alba
de Vila-seca, amb un pressupost total de 82.627,66 € (sense IVA) i 17.351,81 € en
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concepte d’IVA, que fan un total de 99.979,47 € (IVA inclòs).
Consta a l’expedient Informe del cap de Serveis Territorials i Planificació d’aquest
Ajuntament sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen l’article 109, següents i
concordants del Real 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 Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 9 de novembre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció General de data 17 de novembre 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 l’expedient de contractació de les obres compreses a la Memòria
valorada per a la restitució de l’enllumenat públic del polígon industrial l’Alba de Vilaseca, mitjançant procediment obert, amb tramitació ordinària, no subjecte a regulació
harmonitzada i essent el preu més baix l’únic criteri de valoració, i la despesa màxima de
82.627,66 € (sense IVA) i 17.351,81 € en concepte d’IVA, que fan un total de 99.979,47 €
(IVA inclòs), a càrrec de la partida 2017.13.15300.61901 (ARC-27486) del pressupost
municipal.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres compreses a la Memòria valorada per a la restitució de
l’enllumenat públic del polígon industrial l’Alba de Vila-seca.
TERCER.- La publicació de la present licitació es farà en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona (BOPT) i en el perfil del contractant, amb una antelació mínima de vint-i-sis
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 142 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.

4.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A L’ADEQUACIÓ I
RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA ZONA DELS BANYS DEL MERCAT MUNICIPAL.

15

Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada corresponent als
treballs d’adequació i renovació integral de la zona dels banys del Mercat Municipal de
Vila-seca.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació de la
memòria valorada.
Vistos els informes tècnic i jurídic i els informes de conformitat de la prefectura del servei
de data 13 i 22 de novembre de 2017.
Vista la diligència d’Intervenció notificada en data 22 de novembre de 2017, 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 l’adequació i renovació integral de la zona dels
banys del Mercat Municipal de Vila-seca amb un pressupost de 30.276,98 € IVA inclòs.

4.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER A LA RENOVACIÓ
DEL POU DE CLAVEGUERAM I LES SEVES ESCOMESES AL CARRER EMILI
VENDRELL AMB PAU CASALS DE LA PINEDA.
Atès l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la memòria valorada corresponent als
treballs de renovació del pou de clavegueram i les seves escomeses al carrer Emili
Vendrell, amb Pau Casals, de la Pineda.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’aprovació de la
memòria valorada.
Vistos els informes tècnic i jurídic i els informes de conformitat de la prefectura del servei
de data 14 i 22 de novembre de 2017.
Vista la diligència d’Intervenció notificada en data 22 de novembre de 2017, 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

16

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 pou de clavegueram i les
seves escomeses al carrer Emili Vendrell amb Pau Casals, de la Pineda amb un
pressupost de 71.486,95 € IVA inclòs.
4.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE NOU MOBILIARI AL DEPARTAMENT DE
SERVEIS ECONÒMICS DE L’AJUNTAMENT.
Atès que s’ha justificat la necessitat de procedir a iniciar un procediment de contractació
pel subministrament i instal·lació de nou mobiliari al departament de serveis econòmics a
l’edifici de l’Ajuntament de Vila-seca, ja que es fa necessari pel funcionament ordinari
d’aquest departament.
Vista la única proposta presentada per El Corte Inglés SA, per un import de 5.612,62 €
(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 21 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció General rebut en data 17 de novembre 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 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 de subministrament i instal·lació de
nou mobiliari al departament de serveis econòmics de l’Ajuntament de Vila-seca.
SEGON.- Adjudicar a l’empresa El Corte Inglés SA el contracte d’obres de
subministrament i instal·lació de nou mobiliari al departament de serveis econòmics de
l’Ajuntament de Vila-seca, per un import de 5.612,62 €, més 1.178,65 € en concepte del
21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 6.791,27 €, per haver presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament.
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 2017.15.92000.62500 ADRC23557 del pressupost de l’any 2017.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

4.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI LLORER DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER L’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT A
L’AVINGUDA ALCALDE PERE MOLAS I AUSIÀS MARCH DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Edifici Llorer de llicència municipal per
l’arranjament de la façana de l’edifici situat a l’avda. Alcalde Pere Molas i Ausiàs March
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 Edifici Llorer, la llicència municipal
d’obres 831/17 per l’arranjament de la façana de l’edifici situat a l’avda. Alcalde Pere
Molas i Ausiàs March 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 tres 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.
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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.- S’haurà de donar avís a la Policia Local abans del començament de les obres.
12a.- En cas que es prevegi algun tipus d’ocupació de la via pública caldrà tramitar de
forma prèvia a l’inici dels treballs la corresponent autorització.
13a.- 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. 801662 58 de data 15.11.17 i que es la
següent:
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Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres

8,79 €

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

8,79 €

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.

4.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.
SOL·LICITUD DE LA SRA. M. G. F. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA
OCUPACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL C. DE LA FONT, NÚM. 34
DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. M. G. F. de llicència municipal de primera ocupació de
l’ampliació de l’habitatge situat al c. De la Font, núm. 34 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. M. G. F., la llicència municipal de primera ocupació de
l’ampliació de l’habitatge situat al c. De la Font, núm. 34 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. 801810 11 de data 21.11.07 i que es la
següent:

20

Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

50,61 €

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

50,61 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

4.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.
A) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. G. F., DE RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER
LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL C. DE LA FONT, 34 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Sra. M. G. F., el retorn de la fiança dipositada per les obres
d’ampliació de l’habitatge situat al c. De la Font, núm. 34 de Vila-seca, per import de
1.450,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI CORAL DE RETORN DE
LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE
L’EDIFICI SITUAT AL C. JOAQUIM SERRA, NÚM. 7 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Edifici Coral, el retorn de la fiança
dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Joaquim Serra,
núm. 7 de La Pineda, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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C) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT PROPIETARIS SANT JORDI, 9, DE RETORN DE
LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE
L’EDIFICI SITUAT AL C. SANT JORDI, NÚM. 9 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Sant Jordi, 9, el retorn de la fiança
dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Sant Jordi, núm.
9 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

4.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.

A) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 84 NÍNXOLS (MÒDUL E) DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’agost de 2017, pel qual es va
adjudicar les obres de construcció de 84 nínxols (mòdul E) del cementiri municipal de
Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa TORRENTS CERVELLÓ
CONSTRUCCIONS, SL, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe Fiscalització 12-2017-721* emès pel Departament d’Intervenció en data 20
de novembre de 2017.
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. 1 corresponent a les obres de construcció
de 84 nínxols (mòdul E) al cementiri municipal, realitzades per TORRENTS CERVELLÓ
CONSTRUCCIONS SL, amb NIF B43857192 per un import de 51.264,68€ sense IVA i
19.765,58€ en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 62.030,26€.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.16400.62200 (OF27780) del pressupost municipal.
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TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa TORRENTS CERVELLÓ
CONSTRUCCIONS SL, al departament de Serveis al Territori i a la Intervenció Municipal.

B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 DE LES
OBRES DE MILLORA DE LES VORERES C. SALAURIS, BAGÀ, SEGRE I MONTSENY.

Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 d’abril de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres compreses a la Memòria valorada corresponent a la rehabilitació
urbanística i millora de l’accessibilitat de les voreres dels carrers Salauris, Bagà, del
Segre i Montseny.
Vista la certificació núm. 4 presentada per l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA
D’EBRE, SA en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’Informe de Fiscalització 12-2017-723* emès pel Departament d’Intervenció en data
20 de novembre de 2017.
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. 4 corresponent a les obres compreses a la
Memòria valorada corresponent a la rehabilitació urbanística i millora de l’accessibilitat de
les voreres dels carrers Salauris, Bagà, del Segre i Montseny, realitzades per l’empresa
PAVIMENTS ASFÀLTICS MORA D’EBRE, SA, amb NIF núm. A43036342 per un import
de 2.006,47 € sense IVA i 421.37€ en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total
de 2.427,83 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.15300.61901 (OF27783) del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa PAVIMENTS ASFÀLTICS
MORA D’EBRE, SA, al departament de Serveis al Territori i a la Intervenció Municipal.
4.11 ASSUMPTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

ARXIU, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ 446/17, DICTAT PER
ORDENAR LA NETEJA I TANCAMENT DE LA NAU NÚM. 1 DEL POLÍGON
INDUSTRIAL L’ESTACIÓ DE VILA-SECA.
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En data 5 de juny de 2017, per resolució de l’ Alcaldia, s’acorda la incoació d’expedient
d’ordre d’execució a HELADOS Y POSTRES SA, per ordenar la neteja i tancament de la
nau número 1 del Polígon Industrial l’Estació de Vila-seca.
Vist que en la seva tramitació s’han observat totes les prescripcions que són d’aplicació i
s’han practicat totes les notificacions en temps i forma.
L’arquitecte municipal en data 14 de novembre de 2017 emet informe indicant que el
titular de la nau i de la finca ha canviat i han sol.licitat llicència per la substitució de la
coberta. S’han dut a terme treballs de tancament de la finca, i no hi ha perill d’intrusió .
Per tant, a criteri del tècnic, no procedeix continuar l’expedient d’ordre d’execució atès
que s’està actuant sobre la nau amb la finalitat d’esmenar totes les incidències que
motivaven l’ordre d’execució.
Ateses les delegacions de l’Ajuntament Ple de data 30 de juny de 2011, 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 446/17, dictat a HELADOS Y POSTRES, d’acord
amb l’informe de data 14 de novembre de 2017 emès per l’arquitecte municipal i que obra
a l’expedient.
SEGON.- Notificar aquest acord a HELADOS Y POSTRES SA.

5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARAR COM A RESIDUS URBANS
DIFERENTS VEHICLES ABANDONATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL.
A) Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris
els quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre
a la seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
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MARCA I MODEL
FORD KA
RENAULT SCENIC
CHEVROLET AVEO
CITROEN BERLINGO
OPEL CORSA
CITROEN XSARA
HYUNDAI COUPE

MATRÍCULA O BASTIDOR
8048-BLN
BK297ZZ
0504-HGT
5858-BWH
T-6703-AL
4533-BXN
T-1783-BC

SEGON.- Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
B) Atès que els vehicles que es relacionaran han estat abandonats pels seus propietaris
els quals han fet cas omís als requeriments efectuats per aquesta Administració en ordre
a la seva retirada.
Vist el que disposa l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i
Seguretat Viària, en la redacció que en fa la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Vist el que disposa l’article 4, següents i concordants del Decret 217/1999, de 27 de juliol,
sobre la gestió de vehicles fora d’ús ( DOGC núm. 2945, de 4-08-99), i vista la proposta
formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER: Declarar com a residus urbans els següents vehicles abandonats al Dipòsit
Municipal:
MARCA I MODEL
MATRÍCULA O BASTIDOR
CITROEN XSARA
HU-5772-O
NISSAN TRADE
ES DESCONEIX
PIAGGIO VESPA 50
C-9676-BJW
CHEVROLET EPICA
6550-GFB
RENAULT KANGOO
2336-GLP
SKODA OCTAVIA
9926-BZM
RENAULT EXPRESS
VA-6121-W
SEGON: Sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit la baixa definitiva per
desballestament dels esmentats vehicles.
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TERCER: Notificar el present acord a la Intervenció Municipal, al Concessionari
Municipal de la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles de la via pública i a BASE-Gestió
d’Ingressos per la DATA i BAIXA definitiva del Padró de Circulació de Vehicles.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA PER UN ANY DE L’ADJUDICACIÓ
DE LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL FUNCIONARI
INTEGRAT DE L’AJUNTAMENT.
El dia 30-12-2016 es va formalitzar amb ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL
DE SEGUROS, SAU (NIF A08169294), el contracte administratiu regulador de la
contractació d’una pòlissa d’assegurances per a la prestació d’assistència sanitària al
personal funcionari integrat de l’Ajuntament de Vila-seca, adjudicat per acord de la Junta
de Govern Local en sessió de 29-12-2016, amb una vigència inicial de fins el 31-12-2017,
i una previsió de d’una única pròrroga anual (Exp. GOV/633/2016).
Atès que per part de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir un any més la referida
adjudicació, amb manteniment de les mateixes condicions administratives i econòmiques
originals, amb ajustament del nombre del nombre de persones titulars i beneficiàries,
conforme a les dades de l’informe jurídic favorable emès per l’Àrea de Serveis Generals
de l’Ajuntament.
Atès que la pròrroga proposada no generarà cap despesa afegida per a l’Ajuntament de
Vila-seca, ja que l’adjudicatari està sotmès a la vigència de l’apartat j) “Revisió de Preus”
de l’Annex I “Quadre de Característiques del contracte del PCA aprovat en la Junta de
Govern Local de data 3-10-2017.
Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció de l’ajuntament i que l’empresa
adjudicatària han manifestat el seu interès en continuar portant a terme l’esmentada
prestació.
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues està prevista tant en la normativa de contractació pública com en el plec de
clàusules administratives i en el contracte mateix, i s’estableix tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de
sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes.
Vist l’informe de prefectura del servei i documentació annexa, i atès que la incidència
manifestada a la diligència d’Intervenció (DI 2017-617), ha estat complimentada en els
termes requerits..
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
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PRIMER. Aprovar la pròrroga, pel un període d’un any –comprés entre 1-1-2018 i el 3112-2018, del contracte administratiu que es va formalitzar amb l’empresa ASISTENCIA
SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SAU (NIF A08169294), el dia 30-122016, regulador de la contractació d’una pòlissa d’assegurances per a la prestació
d’assistència sanitària al personal funcionari integrat de l’Ajuntament de Vila-seca
(Exp./Gov/633/16), la qual durada inicial era de d’un any, amb manteniment de les
mateixes condicions administratives i econòmiques originals i amb l’ajustament del
nombre del nombre de persones titulars i beneficiàries durant l’any 2018, pel preu total de
65.435,16 euros.
Amb el següent desglossament:
a) 37 pers. Assegurades x 52,89 €/mes x 12 mesos = 23.483,16 euros
b) 92 pers. Beneficiàries x 38,00 €/mes x 12 mesos = 41.952,00 euros
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa pressupostària per a l’exercici 2018
15.22100.16008 (Núm. Operació 201700027477 DFUTI).
Com que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, el seu finançament se
subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal. Així l’Ajuntament s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els pressupost 2018 en quantitat suficient d'acord amb el que
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, segons Informe de fiscalització inicial 2017-617,de 26-102017. Sense adoptar l’acord d’aprovació de la despesa fins a l’aprovació definitiva del
pressupost corresponent.
TERCER. Notificar-ho a la societat mercantil ASISTENCIA SANITARIA
INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SAU (NIF A08169294), i citar-la a concórrer a
formalitzar la pròrroga en document administratiu, i donar-ne trasllat a la Intervenció de
Fons de l’Ajuntament.
QUART. Publicar l’esmentat acord en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en
el Perfil de Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vila-seca.
QUART. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present acord .
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRÒRROGA PER UN ANY DE LA VIGÈNCIA DEL
CONTRACTE DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DELS
EDIFICIS, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
El dia 1-1-2016 es va formalitzar amb “UTE PHOENIX – OPCIÓN A SERVICIOS
GENERALES” abreujadament “UTE PHOENIX-OPCIÓN A” (CIF U66666215), el
contracte administratiu regulador de la prestació dels serveis de vigilància i consergeria
dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vila-seca,
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adjudicat per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 23-12-2015, amb una
vigència inicial de fins el 31-12-2017, i una previsió de dues pròrrogues anuals (exp.
GOV/598/15).
Atès que per part de l’Ajuntament es considera d’interès mantenir inicialment un any més
la referida adjudicació, amb manteniment de les mateixes condicions administratives i
econòmiques originals i l’adequació de la despesa que comporten les ampliacions de
serveis acordades, conforme a les dades de l’informe jurídic favorable emès per l’Àrea de
Serveis Generals de l’Ajuntament.
Atès que la pròrroga proposada no generarà cap despesa afegida per a l’Ajuntament de
Vila-seca, ja que l’adjudicatari està sotmès a la vigència de la Clàusula 9ª del Plec
regulador de l’adjudicació.
Atès que el contracte s’ha executat a plena satisfacció de l’ajuntament i que l’empresa
adjudicatària han manifestat el seu interès en continuar portant a terme l’esmentada
adjudicació.
Atès que la durada dels contractes del sector públic i la possibilitat de les seves
pròrrogues està prevista tant en la normativa de contractació pública com en el plec de
clàusules administratives i en el contracte mateix, i s’estableix tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de
sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes.
Atesa la diligència de fiscalització inicial d’Intervenció 2017- 591, l’informe de fiscalització
2017-666, i l’informe de justificació del cap de l’Àrea de Governació de data de 16-112017 respecte l’esmena i compliment de les observacions assenyalades per Intervenció.
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. Aprovar la primera pròrroga, pel un període d’un any –comprés entre 1-1-2018 i
el 31-12-2018, del contracte administratiu que es va formalitzar amb l’empresa “UTE
PHOENIX – OPCIÓN A SERVICIOS GENERALES” abreujadament “UTE PHOENIXOPCIÓN A” (CIF U66666215) el dia 1-1-2016 per a la prestació dels serveis de vigilància
i consergeria dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilaseca (Exp./Gov/598/15), la qual durada inicial era de dos anys, amb manteniment de les
mateixes condicions administratives i econòmiques originals i l’adequació de la despesa
que comporten les ampliacions de serveis acordades durant els anys 2016 i 2017, per un
import total de 388.421,57 € (l’Iva inclòs).
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa pressupostària per a l’exercici 2018 15.13000.
22701 (201700026856 ADFUT1).
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Com que el contracte comporta despeses de caràcter plurianual, el seu finançament se
subordina al crèdit que autoritzi el pressupost municipal. Així l’Ajuntament s’obliga a
consignar i retenir crèdit en els pressupost 2018 en quantitat suficient d'acord amb el que
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel R.D.L. 2/2004, de 5 de març, segons Informe de fiscalització inicial 2017-591,de 19-102017. Sense adoptar l’acord d’aprovació de la despesa fins a l’aprovació definitiva del
pressupost corresponent.
TERCER. Notificar-ho a la societat mercantil “UTE PHOENIX – OPCIÓN A SERVICIOS
GENERALES” (CIF U66666215) i citar-la a concórrer a formalitzar la pròrroga en
document administratiu , i donar-ne trasllat a la Intervenció de Fons de l’Ajuntament.
QUART. Facultar l’Alcaldia per a signar els documents que calgui per a l’execució del
present acord .
5.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DIPOSITADA PER RESPONDRE DE L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE HOSTING,
MANTENIMENT, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I SUPORT DE LA SEU ELECTRÒNICA I LA
WEB DE L’AJUNTAMENT.
Per Resolució de l’Alcaldia de data 30/6/2015 es va adjudicar a l’entitat Cesc-It Enginyeria
del Software SLU (CIF B-65399735), el contracte per a la prestació dels serveis de
hosting, manteniment, assistència tècnica i suport de la seu electrónica i la web de
l’Ajuntament de Vila-seca, pel període comprés entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de
2017, (Exp. Gov. 326/2015).
El termini d'execució del contracte es va fixar en dos anys, improrrogables, essent la data
de venciment el 30-6-2017.
Atès que a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu,
l’adjudicatària va dipositar en la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 2.346,00
euros, mitjançant transferència bancària de l’entitat La Caixa de data 11 de juny de 2015,
de conformitat amb la carta de pagament número d’operació 201500015182 (Ref.
Intervenció 15.003082), de data 11/6/2015.
Atès que de conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i complert
satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la resolució del
contracte sense culpa del contractista.
Atès que la clàusula14ª del Plec de clàusules reguladores del contracte, aprovat per la
Junta de Govern Local de 6/5/2015, va establir que el termini de garantia serà coincident
amb la durada del contracte. Per aquest motiu, trobant-se el contracte finalitzat i atenent a
la bona execució de la prestació i al fet que no hi ha responsabilitats pendents per part de
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l’adjudicatària, procedeix el retornament de les fiances dipositades per l’empresa
adjudicatària.
Atès l’informe favorable a la devolució, emés per la prefectura del servei amb data
2/11/2017.
Atès l’escrit (RE 5982/17) presentat per Cesc-It Enginyeria del Software SLU, demanant
la devolució de la garantia definitiva constituïda per a l’adjudicació del procediment
esmentat.
Vista la diligència de Tresoreria DT-094-17.
Vist tot el que antecedeix i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte subscrit amb Cesc-It Enginyeria del Software
SLU (CIF B-65399735), el dia 30/6/2017, regulador de la prestació dels serveis de
hosting, manteniment, assistència tècnica i suport de la seu electrónica i la web de
l’Ajuntament de Vila-seca, durant el període comprés entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de
juny de 2017, (Exp. Gov. 326/2015).
SEGON. Acordar la devolució de la garantia definitiva dipositada per l’adjudicatària per
respondre del compliment del contracte citat, i autoritzar-la a retirar el dipòsit de 2.346,00
euros € efectuat en la Tresoreria Municipal amb data 11-/6/2015.
TERCER. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons i a l’adjudicatària el contingut del
present acord, amb l'objectiu que siguin practicats els assentaments comptables
oportuns.

5.5
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT AMB
DESTINACIÓ ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA MUNICIPAL.
Vist els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del subministrament
de carburant amb destinació als vehicles i maquinària municipal, establint una durada del
contracte de 3 anys amb possibilitat de pròrroga, per un any més.
Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real 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
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual (anys 2018 a
2020), la seva autorització se subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient que per
a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, a càrrec de les partides:
Aplicació pressupostària
15.15300.22103 : COMBUSTIBLE
VEHICLES SERVEIS
LOGÍSTICS
15.92000.22103 : COMBUSTIBLE
VEHICLES
SERVEIS
GENERALS
15.13200.22103 : COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT

pressupost
màxim anual
(IVA exclòs)
21.000,00 €
5.000,00 €
12.500,00 €

S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vist l’informe de la prefectura de conformitat, emès en data 16 d’octubre de 207.
Vist l’informe núm.12-2017-674 de la Intervenció General de data 10 de novembre de
2017.
Vist l’informe de l’Àrea de Serveis Públics de data 15 de novembre de 2017 en resposta a
l’informe de fiscalització 12-2017-674.
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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, amb el preu més baix com a únic criteri de valoració,
segons s’estableix en els articles 290 i següents 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,
per la contractació del subministrament de carburant amb destinació als vehicles i
maquinària municipal, amb una despesa màxima anual de 38.500,00 € (IVA exclòs), i
8.085,00 € en concepte d’IVA, que fan un total de 46.585,00 € (IVA inclòs), amb una
durada de tres anys, prorrogable per un any més, a càrrec de les següents partides del
pressupost municipal que resten subordinades a l’existència de crèdit adequat i suficient
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos:

31

Aplicació pressupostària
15.15300.22103 : COMBUSTIBLE
VEHICLES SERVEIS
LOGÍSTICS
15.92000.22103 : COMBUSTIBLE
VEHICLES
SERVEIS
GENERALS
15.13200.22103 : COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT

pressupost
màxim anual
(IVA exclòs)
21.000,00 €
5.000,00 €
12.500,00 €

SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del subministrament de carburant amb destinació als vehicles i
maquinària municipal.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), amb una antelació mínima de 15
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions.
QUART. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.

5.6
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.
A) En data 06/06/2017 ha tingut entrada al registre general núm 4365 una comunicació
per canvi de nom d’activitat bar restaurant ubicat al c/ Sir Esteve Morell Scott, 11,
presentada per la Sra. M. L. R., Expedient número 453/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat bar
restaurant de la qual n’és titular la Sra. M. L. R., ubicat al c/ Sir Esteve Morell Scott, 11.
Expedient número 453/2017. Anterior titular J. E. E.
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SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per la Sra. M. L. R. per a l’exercici de l’activitat
bar restaurant.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 1.236,50€, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 772817), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 35 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 30/06/2017 ha tingut entrada al registre general núm 5174 una comunicació
per canvi de nom d’activitat de bar restaurant ubicat a l' av. alcalde Pere Molas, 19, local
3-5, presentada per LA TABERNA DE MISTI, SL amb NIF B55709158, Expedient número
589/2017.
Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació requerida pel Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement l’activitat.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’exercici de l’activitat de
bar restaurant de la qual n’és titular la Sra. LA TABERNA DE MISTI, SL, ubicat a l' av.
alcalde Pere Molas, 19, local 3-5. Expedient número 589/2017. Anterior titular S. D. C.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per LA TABERNA DE MISTI, SL per a l’exercici
de l’activitat de bar restaurant.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha esta ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 793684), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART.

Aforament màxim permès és de 65 persones.

33

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.
C) En data 17/03/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 2142 una comunicació
per canvi de nom d’activitat de serralleria d'alumini ubicada MAS DE L'ABAT, F-118 PARC TECNOLÒGIC L'ALBA, presentada per D. G. J., Expedient número 211/2017.
Atès que amb la comunicació per canvi de nom es va adjuntar la documentació requerida
per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
Atès que els serveis tècnics municipals han informat favorablement l’activitat, pel que fa a
la documentació presentada.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
Vistos els anteriors antecedents, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Prendre raó de la comunicació per canvi de nom de l’activitat serralleria
d'alumini de la qual n’és prestador D. G. J., ubicada MAS DE L'ABAT, F-118 - PARC
TECNOLÒGIC L'ALBA. Expedient número 211/2017. Anterior titular ALUMINIOS LA
PINEDA, S.L..
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació per canvi de nom efectuada per DANIEL GARNICA JIMENEZ per a l’exercici
de l’activitat serralleria d'alumini.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 767175), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’ efectivitat de la comunicació per canvi de nom queda sotmesa al compliment
de les condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus
d’activitats.

D) En data 18/10/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 7360 una comunicació
per canvi de nom d’activitat de centre mèdic i estètic ubicada al a l' av. Ramon d'Olzina,
44, baixos 1 de Vila-seca, presentada per I. G. M. expedient número 778/2017. Anterior
titular CENTRE D'ESTÈTICA IDY 2016, SL.
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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 per canvi de nom d’activitat de centre mèdic i
estètic de la qual n’és titular I. G. M., ubicada al a l' av. Ramon d'Olzina, 44, baixos 1 de
Vila-seca. Expedient número 778/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per I. G. M. per a l’exercici de l’activitat de de centre mèdic i
estètic .
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801625), 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.
E) En data 13/09/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 6690 una comunicació
per canvi de nom d’activitat de perruqueria ubicada al a l' av. Ramon d' Olzina, 11 de Vilaseca, presentada per Y. X., Expedient número 714/2017. Anterior titular S. L.
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.
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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 per canvi de nom d’activitat de perruqueria de la
qual n’és titular Y. X., ubicada al a l' av. Ramon d' Olzina, 11 de Vila-seca. Expedient
número 714/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per Y. X.per a l’exercici de l’activitat de de perruqueria.
TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 197,00 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801375), 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.

F) En data 10/07/2017 ha tingut entrada al Registre general núm. 5383 una comunicació
per canvi de nom d’activitat de centre de massatges ubicada al a l'av. Alcalde Pere
Molas, 3, local 5 , presentada per C. C., F. T., Expedient número 591/2017. Anterior titular
A. V. M.
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 per canvi de nom d’activitat de centre de
massatges de la qual n’és titular C. C., F. T., ubicada al a l'av. Alcalde Pere Molas, 3,
local 5 . Expedient número 591/2017.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control de l’activitat i donar conformitat a la
comunicació efectuada per C. C., F. T. per a l’exercici de l’activitat de centre de
massatges.
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TERCER. Aprovar la Liquidació per import de 289,50 €, la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 794114), 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.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
Vist que en data 4 de novembre de 2015 s’aprova a la Junta de Govern local de
l’Ajuntament les bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa VEIFERIG SERVEIS, SL, amb NIF
B43853761 empresa que té aprovada concessions d’incentius per a la contractació de
treballadors aturats majors de 50 anys, mitjançant la Borsa de Treball Municipal i el
Programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa referenciada ha sol·licitat el
pagament de la subvenció concedida, una concessió en relació a la contractació d’un
treballador major de 50 anys amb un contracte indefinit (exp.653/2015-9) per un import de
6.000 euros i ha presentat la documentació necessària segons les bases reguladores
d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 28 de setembre de
2017, on s’ha realitzat un anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per l’empresa VEIFERIG SERVEIS, SL.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 19 d’octubre de 2017.
Vist l’informe de la Intervenció General 12-2017-703 de data 14 de novembre 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 despesa final per import de 6.000 euros i el pagament a l’empresa
VEIFERIG SERVEIS, SL, en relació a la contractació d’un treballador major de 50 anys
amb un contracte indefinit, a càrrec de la partida 14.24100.47000 i operació
201700027263 del vigent pressupost municipal.

37

SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
VEIFERIG SERVEIS, SL.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT INICIAT
D’OFICI PER A L’ADJUDICACIÓ D’UNA AUTORITZACIÓ D’ÚS PRIVATIU DEL
DOMINI PÚBLIC DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILA-SECA, AMB MOTIU DE LA
FESTA DE CAP D’ANY.
Vist que la Junta de Govern local, en data 13 de novembre de 2017, va aprovar, amb
tramitació d’urgència, l’expedient i el plec de clàusules que havien de regir l’adjudicació
d’una autorització d’us privatiu del domini públic del Pavelló Municipal de Vila-seca amb
motiu de la celebració de la Festa de Cap d’Any durant l’exercici 2017/2018, amb
possibilitat de pròrroga d’una nova edició durant l’any 2018/2019, mitjançant procediment
obert amb pluralitat de criteris.
Atès que aquest procediment està iniciat i publicat al BOPT núm. 221 i al perfil del
contractant de la seu electrònica de l’Ajuntament, no havent finalitzat el període de
presentació de propostes que serà el dia 30 de novembre de 2017.
Atès que, tot i tramitar el procediment amb caràcter urgent, el compliment de tots els
terminis establerts en el plec no permetran haver arribat a l’adjudicació abans de la data
de celebració de l’acte, per tant es fa inviable prosseguir aquesta tramitació.
De conformitat amb allò que disposa l’article 93 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que permet que les
administracions públiques puguin desistir dels procediments iniciats d’ofici de forma
motivada. Així mateix, l’article 155 del TRLCSP permet la possibilitat de desistir del
procediment de licitació.
Atès que en virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a l’Alcaldia
previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2
d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei emès en data 22 de novembre de
2017 i l’informe jurídic que consta a l’expedient i vista la proposta formulada per la
Regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Desistir de la tramitació urgent del procediment de licitació per a l’adjudicació
d’una autorització d’us privatiu del domini públic del Pavelló Municipal de Vila-seca amb
motiu de la celebració de la Festa de Cap d’Any durant l’exercici 2017/2018, amb
possibilitat de pròrroga d’una nova edició durant l’any 2018/2019, mitjançant procediment
obert amb pluralitat de criteris. (Exp núm 777/2017)
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SEGON.- Disposar la publicació del desistiment de la licitació en el Butlletí Oficial de la
Província i en el perfil del contractant a la www.seulectronica.vila-seca.cat
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Cultura i a la Intervenció Municipal.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UN AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL.
Vist l’aprovació pel Ple Municipal de data 27 de novembre de 2016, de les Bases
d’Execució del Pressupost, Annex 6 Base 17 Bases Reguladores per a la concessió
d’ajuts d’urgència social.
Vista la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada pel Sr. J.C.S., en relació al
tractament mèdic per ortodòncia.
Vist l’informe favorable que ha emès l’ABSS de Vila-seca d’acord amb les Bases
reguladores per a la concessió d’ajuts d’urgència social.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 2 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-684* de la Intervenció General de data 13 de novembre de
2017.
Per tot l’exposat, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Benestar Social i
Polítiques d’Igualtat, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a J. C.S., l’ajut del tractament mèdic per ortodòncia, per un import de
1.124,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 AD 26869 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. El termini per justificar l’ajut concedit finalitzarà el 30 de novembre de 2017.
Transcorregut aquest termini sense haver-la justificat, la subvenció es donarà de baixa i
caducarà el dret del beneficiari a percebre-la. Els justificants de l’ajut hauran de ser factures
originals, signades i amb les dades del proveïdor: NOM, COGNOM, ADREÇA I NIF.
S’entregaran amb una fotocòpia de l’acord de concessió de la subvenció a la secretaria de la
Comissió Informativa de Serveis Educatius, Serveis Formatius i Polítiques d’Igualtat.
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.
QUART. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al seu
coneixement i efectes.
7è. ASSUMPTES URGENTS.
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No n’hi ha.
8è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

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

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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