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

DATA:
LLOC:
HORARI:

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

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. 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 12 DE DESEMBRE DE 2017.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 12 de desembre 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, D’ANUL.LAR I DATAR ELS REBUTS DE LA TAXA PER
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES I CONFECCIONAR NOVES LIQUIDACIONS PER
CANVI DE TITULARITAT.
D’acord amb el llistat facilitat per BASE- Gestió d’ingressos, en el qual trameten els
canvis de titularitat efectuats en el padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana a efectes de diversos exercicis.
Atès que aquests canvis de titularitat afecten també els titulars en el padró
d’escombraries domiciliàries dels exercicis referenciats que es troben carregats a BASEGestió d’ingressos.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12-12-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-848 de la Intervenció General de data 12-122017.
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. Anul·lar i DATAR de BASE-Gestió d’ingressos els següents rebuts de la taxa
per la recollida d’escombraries:
NÚM.FIX
98785420
98785409
91012981
91012981
91012981
98785414
98785406
91014149
91014149
91014149
91014149
91014149
91014149

ANY
2012
2012
2012
2013
2014
2012
2012
2005
2006
2008
2009
2010
2011

IMPORT
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
75 €
80 €
95 €
105 €
105 €
105 €
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98437054
98287538
98287538
98287538
91010226
91010226
91012374
91012374
91012374
91012374
91012374
91012374
98472069
98472069
98472069
98560038
91018799
98297411
98297411
91012305
91007959
91015743
98274840
98539764
98836495
98639212
91009635
91010701
91010664
91010712
91010685
91016707
91016707
91016709
91016709
98738145

2017
2015
2016
2017
2016
2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2011
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2016
2017
2017

109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
105 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
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91007280
91007608
91007608
91007608
91007608
91007608
91007608
TOTAL

2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017

109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
6.011 €

SEGON. Confeccionar les noves liquidacions de la taxa per escombraries domiciliàries
als nous titulars dels immobles següents:
NÚM.FIX
98437054
98287538
98287538
98287538
91010226
91010226
91012374
91012374
91012374
91012374
98472069
98472069
98472069
98560038
91018799
98297411
98297411
91007959
91015743
98274840
98539764
98836495
98639212

ANY
2017
2015
2016
2017
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

IMPORT
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
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91009635
91010701
91010664
91010712
91010685
91016707
91016707
91016709
91016709
98738145
91007280
91007608
91007608
91007608
91007608

2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2016
2017
2017
2017
2014
2015
2016
2017
TOTAL

109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
109 €
4.142 €

TERCER. Notificar el present acord a BASE-gestió d’ingressos i a la intervenció municipal
de fons.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE FACTURES.
A) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
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Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe d’Intervenció municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201700000893), per import de 85.168,48 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
B) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe d’Intervenció municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201700000917), per import de 67.682,93 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la relació adjunt
(referència ADO-201700000909), per import de 163,85 € i ordenar la seva reposició.
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TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
C) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe d’Intervenció municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201700000936), per import de 40.656,68 €, així com el seu pagament.
SEGON. Aprovar els justificants de la Bestreta de Caixa Fixa inclosos a la relació ADO
201700000937 i ordenar la seva reposició, per import de 273,22 euros.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.
D) Vista la relació de factures que, en el desenvolupament normal del pressupost s’han
rebut en el departament de la Intervenció municipal i atès que totes elles estan
degudament conformades pel servei o regidoria que les han originat i acrediten la
realització de la prestació.
Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses es
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realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.
Atès que l’article 59 del Real Decreto 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al reconeixement de les obligacions
haurà d’acreditar-se documentalment davant l’òrgan competent, la realització de la
prestació de conformitat amb els acords que en el seu dia es van autoritzar i
comprometre la despesa.
Atès que el decret de l’alcaldia de data 30 de juny de 2015 delega en la Junta de Govern
Local, entre altres competències, l’aprovació de factures.
Vist l’informe d’Intervenció municipal i atesa la proposta formulada per la Regidoria
d’Hisenda i Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de certificacions que conté la relació adjunta (referència
CONJ_ADO-201700000940), per import de 427.240,13 €, així com el seu pagament.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal per tal de procedir a la
seva comptabilització als efectes oportuns.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.
4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES.
SOL·LICITUD DEL SR. R. M. M. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA REHABILITACIÓ
D’UN HABITATGE ENTRE MITGERES SITUAT AL C. DEL POU, NÚM. 8 DE VILASECA.
Vista la sol·licitud del Sr. R. M. M. de llicència municipal per la rehabilitació d’un habitatge
entre mitgeres situat al c. Del Pou, núm. 8 de Vila-seca, així com l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal, i vista la proposta formulada per la Regidoria de
Serveis al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir al Sr. R. M. M., la llicència municipal d’obres 726/17 per la
rehabilitació d’un habitatge entre mitgeres situat al c. Del Pou, núm. 8 de Vila-seca,
d’acord amb el projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de dotze mesos i acabades en el
termini de vint-i-quatre mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha
estat concedida la llicència.
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Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
5a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
6a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
7a.- Abans de l’inici de les obres el sol·licitant haurà de comunicar el seu començament
al tècnic municipal responsable de la inspecció. Així mateix, a l’acabament de les obres
s’informarà al tècnic municipal de la seva finalització, per tal de fer efectiva la
corresponent visita d’inspecció.
8a.- Amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un certificat del
gestor relatiu als residus gestionats o un certificat del tècnic director de les obres que
acrediti la seva inexistència.
9a.- L’obertura de la porta del garatge no podrà envair en cap moment l’espai públic.
10a.- La façana haurà de complir amb els condicionants estètics establerts a la Normativa
del PGOU:
a. La fusteria exterior i persianes han de ser de fusta envernissada.
b. Els enlluïts, estucs o similars, o acabats de pintura han de ser de colors terrosos. Abans
de l’aplicació d’aquests acabats caldrà lliurar als Serveis Tècnics Municipals una mostra
dels colors a aplicar.
c. Els perímetres dels buits de façana estaran encerclats amb pedra natural.
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11a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució de serveis de forma
superficial per la façana de l’edifici.
12a.- Si és necessari ocultar qualsevol tipus de cablejat grapat per façana, s’haurà
d’efectuar amb una motllura modular o un perfil integrat en façana.
13a.- No es podran instal·lar els comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. S’admet la possibilitat de fer-ho sempre i quan s’amagui la instal·lació amb una
tapa opaca harmonitzada amb la pròpia façana.
14a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
15a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat i sense perjudici de tercers.
16a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801366 68 de data 06.0917 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

4.174,04 €
1.043,51 €

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

5.217,55 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 1.043,51 € 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.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CERTIFICACIONS D’OBRES.
A) APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’ARRANJAMENT I MILLORES DE
L’ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ DE VILA-SECA. ESTIU 2017.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2017, que va adjudicar el
contracte menor de les obres d’arranjament i millores de l’Escola Sant Bernat Calvó de
Vila-seca, per l’estiu 2017.
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Vista la certificació núm. 3 presentada per l’empresa Cyra Salou SL en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. de la Intervenció General rebut en data 7 de desembre
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
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. 3 i corresponent a les obres d’arranjament i
millores de l’Escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca, estiu 2017, realitzades per Cyra
Salou SL amb núm. de NIF A-43.255.900, per un import de 4.604,29 € sense IVA, 966,90
€ en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 5.571,19 € (IVA inclòs) i
aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.32000.63900 OF-29147 del
pressupost municipal.
SEGON.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.
B) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES
OBRES DE REFORMA INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT DEL C. FEREDAT DE VILASECA.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2017, mitjançant la que es
va adjudicar les obres de reforma integral de l’enllumenat del c. Feredat de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa Albert Escardó SL, en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de novembre de 2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-847* de la Intervenció General rebut en data
13 de desembre de 2017.
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En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i corresponent a les obres de reforma
integral de l’enllumenat del c. Feredat de Vila-seca, realitzades per Albert Escardo SL
amb núm. de NIF B-43.599.216, per un import de 19.010,89 € sense IVA, 3.992,29 € en
concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 23.003,18 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2017.13.16500.63300 OF29740 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa Albert Escardó SL, al
departament d’urbanisme i al d’intervenció.
4.3 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER REALITZAR
OBRES AL POLÍGON 39, PARCEL.LA 2, DEL TERME MUNICIPAL, SENSE LLICÈNCIA
MUNICIPAL.
Per decret de l’Alcaldia de 17 de maig de 2017, s’acorda incoar expedient de protecció de
la legalitat urbanística a la Sra. M. E. M., per la realització de diverses obres, sense
llicència municipal, al Polígon 39, Parcel.la 2, del terme municipal.
Vist l’escrit presentat al Registre General d’Entrades d’aquest Ajuntament en data 15 de
juny de 2017, RE 2017004721, pel Sr. J. S. E., en representació de la Sra. M. E. M., el
qual s’estructura en 5 al.legacions.:
Al·legació 1a
S’exposa la titularitat i ús de la finca objecte de l’expedient de protecció de la legalitat
urbanística i de la finca adjacent, també del mateix propietari. Declara una superfície total
de 5,0714 hectàrees, formades per les finques amb identificació cadastral
43173A039000020000SI, 43173A039000250000SM, ambdues d’ús agrari, però no
agregades, i la referència 001600100CF45C0001YA, d’ús residencial segons la fitxa
cadastral, amb una superfície en planta de 80m2. La propietat al·lega que l’esmentada
superfície que consta en el cadastre no es correspon ni s’ha correspost mai amb la
realitat, atès que al lloc d’aquesta només hi ha una caseta d’eines de poca superfície,
molt inferior als 80m2 que mai no havia tingut ús residencial. La propietat declara que en
realitat l’ús d’habitatge sorgeix necessàriament i de manera conjunta amb la construcció
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de la granja l’any 1976 i que la superfície que consta com a residencial (80m2) en realitat
es trobava inclosa dins la superfície de la granja, en un dels seus extrems.
Al·legació 2a
Exposa l’existència i la continuïtat en l’ús d’habitatge a l’extrem de la nau de l’antiga
vaqueria.
En l’al·legació es detalla la cronologia de la finca, des que es construeix la petita casa
d’eines el 1970, la construcció de la nau principal (granja) el 1975, la continuïtat de l‘ús
d’habitatge entre els anys 1976 i 2003 com a habitatge lligat a l’activitat de la finca.
- Declara el cessament de l’activitat ramadera, i de resultes, l’habitatge, entre els anys
2003 i 2005. Declara la transmissió del dret d’utilització de la nau com a habitatge,
document que manifesta haver aportat a l’Ajuntament per tal de sol·licitar
l’empadronament a la finca.
- Declara el condicionament i obres executades, entre el 2005 i el 2006, a l’antic habitatge
existent dins la nau, atès l’estat d’abandonament en què es trobava.
- Declara i aporta documentació relativa a l’assegurança de la llar contractada l’any 2006.
- Aporta certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament de Vila-seca, de data
9/06/2017 al Disseminat Sec. 1 núm. 196 des de 16/05/2006 a 18/06/2012 i al Disseminat
Sec. 12 núm. 196 des de 18/06/2012 fins l’actualitat.
- Declara que l’ús d’habitatge dins la mateixa nau sorgeix com la necessitat d’estada
permanent a la finca atesa l’activitat ramadera de la finca (granja), amb més de 300 caps
de bestiar.
- Declara que, tot i que ha cessat l’activitat ramadera de la finca, la funció d’habitatge
històric s’ha mantingut de forma contínua durant 27 anys, i que només es va interrompre
entre els anys 2004 i 2005.
Al·legació 3a. Ús d’habitatge legalitzable
L’interessat al·lega, en relació a l’ús d’habitatge històric, que:
- L’edificació de l’antiga caseta d’eines (b) i la nau principal (a) no estan fora d’ordenació
per no haver-se implantat il·legalment.
- La reconstrucció de l’habitatge que descriu com a preexistent no ha sofert increments de
volum i que només s’han practicat obertures de portes i finestres a les façanes de la nau.
- Les obres s’han efectuat per evitar la degradació de l’interior de l’habitatge.
Així mateix es remet a l’art 47 quant a la possibilitat de rehabilitar les masies i cases
rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques,
ambientals, paisatgístiques o socials (art. 47.3 a del TRLU), o altres construccions
anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general i
que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques (art. 47.3.b del
TRLU).
L’al·legació es remet igualment a l’art. 420 del PGOU quant a l’admissió dels usos
d’habitatge agrícola aïllat (Hb-Ag) i instal·lacions agrícoles (granges, hivernacles i sitges).
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Pel que fa a l’ús d’habitatge declara que:
- Està en desacord en la no admissió de l’ús d’habitatge argumentant que és
responsabilitat de l’Ajuntament l’elaboració d’un catàleg específic de construccions en sòl
no urbanitzable.
- Ha satisfet el pagament de l’impost de bens immobles de la finca identificada com a
residencial, i acredita l’empadronament de la família del titular a la finca.
- La rehabilitació (i manteniment de l’ús) de l’habitatge respon a motius ambientals,
paisatgístics i socials.
- La rehabilitació no provoca cap impacte paisatgístic ni ambiental, sinó que contribueix a
la millora de l’entorn.
En relació a les construccions, declara que:
- El cobert (f) no ha de ser considerat il·legalitzable atès que està situada adjacent al límit
que conformen les parcel·les 2 i 25 del polígon 39 (ambdues comparteixen titularitat), tot i
que, atès que no hi ha voluntat que aquestes s’agreguin, mostra la disposició a
enderrocar les construccions esmentades.
- Retirarà els elements de depuració de les piscines actuals (e) i (c) per tal que puguin ser
convertides a basa agrícola (a efectes de la seva legalització).
- S’instarà la legalització dels porxos destinats a l’activitat agrícola.
Al·legació 4a. Legalització de les obres
La propietat assumeix:
- la legalització del porxo (B.1), porxo (d) i piscines (e i c), d’acord amb els procediments
establerts en la legislació urbanística vigent.
- la restauració de la legalitat física alterada corresponent al cobert (f). No obstant això,
sol·licita estudiar opcions legals per mantenir-la.
- legalització de les obres interiors de rehabilitació de l’habitatge existent, com a
legalització corresponent a obra menor de rehabilitació d’un habitatge existent.
En data 30 d’octubre l’arquitecte municipal emet informe en relació a les al.legacions
presentades, en el següent sentit:
Pel que fa a l’al·legació 1a, quant a la titularitat de la finca objecte de l’expedient de
restauració de la legalitat urbanística, aquesta es considera acreditada. Quant a la
ubicació de la superfície identificada en la fitxa cadastral com a residencial, quantificada
històricament en 80m2 i atès que la granja té una superfície molt major, és impossible
deduir quina part d’aquesta ha estat històricament un habitatge complementari a l’activitat
ramadera original de la finca. En tot cas es constata que actualment hi ha implantats 2
habitatges unifamiliars dins de la mateixa edificació, clarament diferenciats i situats als
extrems oposats de la nau de la granja, separats pel magatzem situat a la part central.
Per tant, és evident que, en cas de reconèixer l’ús d’habitatge com a preexistent, només
podria ser reconegut aquell que el titular declara com habitatge històric.
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Pel que fa a l’al·legació 2a, quant a l’acreditació de l’antiguitat de l’ús d’habitatge a la
finca, aquesta es considera acreditada mitjançant presentació de la pòlissa de
l’assegurança de la llar contractada (se’n comprova autenticitat), la justificació mitjançant
certificat d’empadronament emès pel propi Ajuntament de Vila-seca, de data 9/06/2017,
en el qual es fa constar que el titular de la finca hi està empadronat des del 16/05/2006
fins a l’actualitat (no consta data de baixa de domicili i la resta d’unitat familiar hi consta
empadronada des de 2/06/2006 fins l’actualitat) i la justificació del pagament de l’impost
de béns immobles en concepte d’IBI urbà, corresponent a la referència cadastral
001600100CF45C0001YA, com a ús residencial, com a mínim, des de l’any 2003.
Pel que fa a l’al·legació 3a, quant a l’ús legalitzable de l’habitatge, és cert que el Text
Refós de les normes urbanístiques PGOU de Vila-seca, en l’article 420, estableix els usos
admesos en la clau 51 (Sòl no urbanitzable, Agrícola Permanent): Habitatge agrícola
aïllat (Hb-Ag), Instal·lacions agrícoles (granges, hivernacles, sitges). La resta d’usos
queden establerts i fixats segons legislació urbanística vigent.
Cal aclarir que aquest article de les Normes Urbanístiques del PGOU és original de data
de la seva aprovació definitiva, és a dir, de l’any 1993. La legislació en matèria
d’urbanisme vigent establia unes limitacions diferents quant al règim d’ús del sòl no
urbanitzable.
En qualsevol cas, el règim d’ús del sòl no urbanitzable en la legislació urbanística vigent
aplicable, queda establert en l’article 47 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme:
L’article 47.6.b) del TRLU estableix que, en sòl no urbanitzable es podran admetre com a
noves construccions les destinades a habitatge familiar o a allotjament de persones
treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades a una de
les activitats d’explotació relacionades en l’apartat 6a) del mateix article. Els requisits que
han de concórrer perquè pugui donar lloc a aquest supòsit es troben descrits en l’article
50 del RLU. Es considera que l’ús d’habitatge implantat no es troba en aquest supòsit,
atès que l’interessat no justifica suficientment la concurrència d’aquests requisits
(dimensió física i econòmica de l’explotació, consideració d’unitat econòmica, necessitat
amb relació a les funcions de vigilància, assistència, gestió i control derivades o exigides
per les característiques de l’explotació) ni es tracta d’una nova construcció. A més a més,
l’activitat d’explotació ramadera ha cessat ja fa anys a la finca i per tant ha desaparegut
l’ús per al qual fou construïda la nau.
D’altra banda, l’article 47.3 estableix que: 3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els
requisits fixats pels articles 50 i 51:
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per
raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
b) reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer
instrument de planejament urbanístic general i que calgui preservar i recuperar per raons
arquitectòniques o històriques.
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b) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o
paisatgístic negatiu.
D’acord amb l’article 47.3bis), les construccions a què fa referència l’apartat 3 hauran
d’haver estat incloses pel el planejament urbanístic en un catàleg específic de
construccions en sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 50.2 del TRLU, amb vista a
destinar-les a habitatge familiar, entre d’altres usos.
Aquest apartat també estableix clarament que: Les construccions a què fa referència
l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús
d’habitatge familiar. En tot els casos, els usos de les construccions a què fa referència
aquest apartat han d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn
immediat respectiu.
El titular de la finca manifesta l’incompliment per part de l’Ajuntament de la responsabilitat
d’elaborar l’esmentat catàleg i, per tant, el desacord que no hi sigui admès l’ús
d’habitatge. D’acord amb el paràgraf anterior, la granja o nau no es correspon a una
construcció de masia o casa rural sinó a una tipologia constructiva de nau agrícola o
ramadera, per la qual cosa en cap cas no pot ser reconstruïda o rehabilitada amb vista a
ser destinada a habitatge familiar, independentment que hagués estat elaborat l’esmentat
catàleg. No es consideren justificades les raons arquitectòniques, històriques, ambientals,
paisatgístiques o socials per les quals caldria preservar l’esmentada construcció.
De tota manera la Llei d’urbanisme contempla la possibilitat que determinats
planejaments generals no hagin elaborat l’esmentat catàleg; i a tal efecte, a la D.T.
quinzena del TRLU s’estableix que:
“ als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament general no
contingui la catalogació de les construccions situades en sòl no urbanitzable del terme
municipal, per a regular-ne la reconstrucció o la rehabilitació, es poden autoritzar
aquestes actuacions per mitjà del procediment que estableix l’article 48 amb vista a
destinar-les a algun dels usos admesos, inclòs l’hoteler. L’aprovació definitiva dels
projectes per a aquestes actuacions correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Per tant, la legislació urbanística vigent contempla el supòsit que hi hagi municipis que no
hagin elaborat l’esmentat catàleg i a tal efecte estableix l’esmentada disposició per
esmenar aquesta possible mancança.
No obstant això, aquest procediment és vàlid per a aquells usos de nova implantació,
però no per a aquells habitatges preexistents, els quals venen regulats en la D.T. sisena
del RLU, en funció de la seva implantació legal o il·legal. Aquesta disposició transitòria
estableix que, si els habitatges es van implantar il·legalment, i ha prescrit l’acció de
restauració de la realitat física alterada, resten subjectes al règim de fora d’ordenació.
Pel que fa a l’al·legació 4a, la propietat manifesta que:
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- Sol·licitarà la legalització del porxo (b.1), porxo (d) i piscines (e) i (c). S’estima
favorablement, i caldrà que es sol·liciti la legalització, la tramitació de la qual caldrà que
s’efectuï d’acord amb l’article 49 del TRLU.
- Restaurarà la realitat física alterada corresponent al porxo (f). L’única opció legal per
sol·licitar la legalització requereix que l’agregació de les finques sigui efectiva. Per tant,
en absència de l’esmentada agregació, caldrà enderrocar el porxo (f).
- La voluntat de legalitzar l’ús d’habitatge d’acord amb allò argumentat a l’al·legació núm.
3. En la resposta a l’al·legació núm. 3 es conclou que caldrà considerar l’ús d’habitatge
amb la condició de fora d’ordenació, per la qual cosa no se n’exigirà la legalització però
restarà sotmès a les restriccions pròpies d’aquest règim.
Vista la Diligència-d’Intervenció DI274-17*, emesa pel Departament d’Intervenció en data
30 de novembre de 2017.
Vist l’informe de la prefectura emès pel Cap dels Serveis Territorials i de Planificació de
data 1 de desembre de 2017.

Ateses les facultats conferides pels arts. 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que per delegació efectuada mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de 30 de juny de
2015, correspon a la Junta de Govern Local dictar la resolució de l’expedient, la
Regidora que subscriu proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció del següent acord:
PRIMER: Estimar parcialment l’al.legació quant a l‘antiguitat de l’ús d’habitatge, respecte
a la construcció situada a l’extrem sud-est de la nau i declarar fora d’ordenació l’ús de
l’habitatge situat a l’extrem sud-est de la nau, el qual quedarà subjecte al que disposa
l’article 108.2 del TRLU.
SEGON: Estimar les al·legacions i declarar legalitzables el porxo (b.1), porxo (d) i
piscines (e) i (c) i declarar legalitzables aquests porxos, prèvia sol.licitud de l’autorització
preceptiva de legalització.
TERCER: Desestimar les al·legacions i considerar il.legalitzable:
- La implantació de l’ús d’habitatge familiar en l’interior de la construcció preexistent
anomenada en l’informe de l’arquitecte municipal com a Nau (a), pel que fa a l’habitatge
situat a l’extrem nord-oest de la nau.
- La construcció de cobert (f) adjacent al límit de la finca, atès que no respecta la
distància als límits de les finques veïnes, i no consta cap unió entre parcel.les, tot i que
pertanyin al mateix propietari.
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QUART: Atorgar a la Sra. M. E. M. el termini d’un mes per restaurar la legalitat
urbanística amb les següents actuacions:
En quant a l’habitatge ubicat al nord-oest de la nau s’haurà de cessar l’ús, eliminar
(enderrocar) la compartimentació interior i reconvertir els forats i les obertures perquè
siguin les pròpies d’una construcció destinada a activitat agrícola i no la pròpia de l’ús
d’habitatge.
Enderrocar el cobert (f).
Eliminació de tots els elements i instal.lacions de depuració de les dues piscines.
CINQUÈ: Atorgar un termini de dos mesos per la legalització de les basses i dels porxos
(b.1) i (d), d’acord amb l’article 205 del TRLU.
SISÈ: Advertir l’interessat que de conformitat amb l’article 225 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, transcorregut un mes a partir de la notificació de la present
resolució sense complir la restauració ordenada, es podrà acordar per l’Ajuntament
l’execució subsidiària i al seu càrrec de les esmentades obres d’enderroc, que es valoren
en 3.346,10€, IVA inclòs, sense perjudici de la liquidació final, pel que fa a les actuacions
no legalitzables , sol.licitant-se si s’escau, autorització del Jutjat del ContenciósAdministratiu de Tarragona per a l‘entrada a l’immoble; o bé es podrà atorgar un nou
termini d’execució amb imposició de multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 €.
SETÈ: Advertir a la propietat que en cas de no legalitzar les basses i els porxos (b.1) i (d),
s’emetrà per part de l’arquitecte municipal valoració de les tasques necessàries per a la
restauració de la legalitat urbanística de les esmentades construccions i posteriorment a
l’execució subsidiària per al seu enderroc.
VUITÈ: Notificar aquest acord a l’interessat i advertir-li que contra la present resolució
que posa fi a la via administrativa procedeix interposar recurs contenciós-administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
5è.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE
LES PLATGES DEL MUNICIPI.
Atès que consta justificació de la necessitat de procedir a efectuar una nova contractació
dels serveis de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del
municipi, per mitjà d’empresa especialitzada, ja que considera és la fórmula més racional,
econòmica i eficient de garantir la seva prestació, al no disposar l’Ajuntament de mitjans
propis idonis ni de personal suficient i preparat per a efectuar les funcions requerides.
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Atesos els Plecs de Clàusules administratives, jurídiques i econòmiques i el de
Prescripcions Tècniques elaborats a l’efecte.
Ateses les característiques i quantia del subministrament a contractar (no subjecte a
regulació harmonitzada) es considera que el procediment més adequat i àgil és l’obert, en
règim de tramitació ordinària.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, i que la seva
autorització o realització s’ha de subordinar al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius Pressupostos municipals.
Atès que s’ha redactat el corresponent plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
Atès que en la tramitació de l’expedient de contractació s’han seguit i observat els
preceptes de la normativa pública de contractació.
Atesa la Diligència-Informe de fiscalització inicial d’Intervenció 2017-680, i l’Informe de
Fiscalització 12-2017-713 de data 21-11-17, i l’informe de justificació del cap de l’Àrea de
Governació de data 22-11-2017 respecte l’esmena i compliment de les observacions
assenyalades per Intervenció.
Vistos els anteriors antecedents i la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública , la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar iniciar l'expedient de contractació per a l’adjudicació dels serveis de
prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi –
temporades d’estiu 2018 i 2019- (Exp. Gov. 766/17), de conformitat amb el Plec de
Clàusules Administratives i el de Prescripcions Tècniques elaborats a l’efecte, per
procediment obert, en règim de tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada.

-

-

SEGON. Aprovar la quantia de DOS-CENTS VUIT MIL EUROS (208.000,00 €) de
pressupost net, i QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS (43.680,00 €)
d’IVA, que fan un total de 251.680,00 EUROS IVA INCLÒS, per al total de les DUES
TEMPORADES de vigència del contracte, en concepte de despesa màxima que per a
aquest Ajuntament representarà la contractació d’aquest servei; d'acord amb el que
estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb càrrec. Amb el següent
desglossament:
Temporada estiu 2018: 125.840 € , IVA inclòs. Del 15-6-2018 al 30-9-2019 Total
108 dies naturals.
Temporada estiu 2019: 125.840 € , IVA inclòs. Del 16-6-2019 al 30-9-2019. Total
108 dies naturals.
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Autoritzar i disposar la despesa pressupostària per a l’exercici 2018 13.17200.22701
(Núm. Operació 201700028092 ADFUT2).
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. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives, econòmiques i
jurídiques i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació d’aquest
servei.
QUART. Convocar el procediment obert per a la seva adjudicació, i disposar la publicació
de l’anunci de licitació corresponent per a la presentació de sol·licituds de participació en
el BOPT i en Perfil de contractant de l’Ajuntament de Vila-seca.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquest acord.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA INSTAL.LACIÓ
TEMPORAL A LA VIA PÚBLICA.

Vista la sol·licitud efectuada per J.M.C.R. en què demana llicència per a instal·lar una
xurreria davant del pavelló municipal la nit de cap d’any (nit del dia 31 de desembre de 2017
i l’ 1 de gener de 2018), vistos els informes emesos al respecte i la proposta formulada per la
Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública , la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Concedir a J. M. C. R. la instal·lació d’una xurreria davant del pavelló
municipal la nit de cap d’any (nit del dia 31 de desembre de 2017 i l’ 1 de gener de 2018).
SEGON.Aprovar-ne les taxes municipals per un import de 19,45 €, que han estat
ingressades mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm 801883), d'acord amb allò que
disposen les vigents Ordenances Fiscals Municipals.
TERCERLa comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.
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SOL·LICITUD DEL SR. J. G. P. (L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS) DE DEVOLUCIÓ
DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS DE LA PLANA I PLANTES D’INTERIOR DE LA
CASA CONSISTORIAL.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública , la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir al Sr. J. G. P. en repre. de L’ARITJOL JARDINERS I SERVEIS la
devolució de la fiança dipositada pel contracte del servei de manteniment i conservació
dels espais verds de la Plana i plantes d’interior de la Casa Consistorial, per import de
2.616,14 €.
SEGON. Notificar l’acord a l’ interessat i a la Intervenció Municipal.

6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LES
SUBVENCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS DE LES ESCOLES I INSTITUTS DEL
MUNICIPI PER AL CURS ESCOLAR 2016-2017.
Vista la documentació presentada pels Consells Escolars de les escoles i instituts del
municipi referent a la justificació de les subvencions concedides per acord de la Junta de
Govern Local de 29 de maig de 2017, en concepte d’adquisició d’equipaments, festes
tradicionals i edició de la revista escolar durant el curs 2016-2017.
Vist que dintre de la documentació presentada s’hi troba la memòria de les activitats
realitzades a càrrec de la subvenció així com el detall de despeses i finançament.
De conformitat amb allò que disposa l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, que regula la justificació de subvencions.
D’acord amb el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 9 de novembre de 2017.
Vist l’informe 12-2017-840 de la Intervenció General de data 7 de desembre 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
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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 Servies
al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per cada escola i institut, com a
justificació de les subvencions concedides per a l’adquisició d’equipaments, celebració de
festes tradicionals i edició de les revistes escolars, durant el curs 2016-2017, d’acord amb
el següent detall:
CONSELL ESCOLAR
2016-2017

Import
concessió

Import
justificat

Import
a
pagar
de
subvenció

Escola Antoni Torroja i Miret
Q9355083H
Escola Sant Bernat Calvó
Q9355084F
Escola Mestral
Q9355085C
Escola Miramar
S4300074D
Escola La Canaleta
S4300279I
Escola Cal·lípolis
Q9355086A
Escola La Plana
Q9355082J
Institut Ramon Barbat Miracle
Q9355022F
Institut Vila-seca
S9300010G

1.830 €

2.747,46 €

1.830 €

1.830 €

2.120,54 €

1.830 €

1.830 €

1.841,83 €

1.830 €

1.830 €

1.838,97 €

1.830 €

1.715 €

1.980,38 €

1.715 €

1.500 €

1.594,63 €

1.500 €

1.500 €

1.559,30 €

1.500 €

1.830 €

1.908,73 €

1.830 €

1.830 €

2.469,90 €

1.830 €

Totals

15.695 €

18.061,74 €

15.695 €

SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de les partides del vigent pressupost municipal:
CONSELL ESCOLAR

PARTIDA

O

Escola Antoni Torroja i Miret

2017 14 32001 48900

29686

Escola Sant Bernat Calvó

2017 14 32002 48900

29687

Escola Mestral

2017 14 32003 48900

29688

Escola Miramar

2017 14 32004 48900

29689

Escola La Canaleta

2017 14 32005 48900

29690
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Escola Cal·lípolis

2017 14 32006 48900

29691

Escola La Plana

2017 14 32007 48900

29692

Institut Ramon Barbat Miracle

2017 14 32008 48900

29693

Institut Vila-seca

2017 14 32009 48900

29694

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i als Consells
Escolars de les escoles i instituts del municipi.
6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA
SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA ANTONI TORROJA MIRET, MIRAMAR,
CAL.LÍPOLIS I INSTITUT RAMON BARBAT MIRACLE.
Vista la documentació presentada per les AMPA de l’escola Antoni Torroja Miret,
Miramar, Cal·lípolis i institut Ramon Barbat Miracle referent a la justificació de la
subvenció concedida a les AMPA d’aquesta escola per acord de Junta de Govern de 12
de setembre de 2017 per la finalitat de despeses d’equipament i activitats extraescolars,
curs 2016-2017.
Vist l’informe de la prefectura del servei de conformitat a l’aprovació de justificants i
pagament de la subvenció curs 2016-2017.
Vist l’informe 12-2017-832 de la Intervenció General de data 7 de desembre 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 7/85 de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyales
com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Servies al Territori i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’AMPA de l’escola Antoni Torroja
Miret, Miramar, Cal·lípolis i institut Ramon Barbat Miracle com a justificació de la
subvenció concedida en concepte de pagament d’equipament i activitats educatives fora
de l’horari escolar, curs 2016-2017.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de les partides del vigent pressupost municipal
d’acord amb el següent detall:
partida
Import
Import
Import a
concessió
justificat
pagar de
subvenció
AMPA ESCOLA ANTONI 14
32012 5.530 €
21.608,40 €
5.530 €
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TORROJA MIRET
G43125566
AMPA ESCOLA MIRAMAR
G43893254

48900
(O 29612)
14
32015 5.530 €
48900
(O 29613)
AMPA
ESCOLA 14
32017 4.210 €
CAL·LÍPOLIS
48900
G43053792
(O 29616)
AMPA INSTITUT RAMON 14
32019 6.030 €
BARBAT MIRACLE
48900
G43314541
(O 29617)

9.067,58 €

5.530 €

6.610,95 €

4.210 €

6.341,20 €

6.030 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció General i a l’AMPA de les escoles Antoni
Torroja Miret, Miramar, Cal·lípolis i Institut Ramon Barbat i Miracle.

6.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE AL DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA
SUBVENCIÓ A L’AMPA DE L’ESCOLA LA PLANA.
Vista la documentació presentada per les AMPA de l’escola La Plana, G43286707,
referent a la justificació de la subvenció concedida a les AMPA d’aquesta escola per
acord de Junta de Govern de 26 de juny de 2017 per la finalitat de despeses
d’equipament i activitats extraescolars, curs 2016-2017.
Vist l’informe de la prefectura del servei de conformitat a l’aprovació de justificants i
pagament de la subvenció curs 2016-2017.
Vist l’informe de la Intervenció General núm. 12-2017-830 de data 5 de desembre 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 7/85 de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyales
com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Servies al Territori i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’AMPA de l’escola La Plana,
G43286707, com a justificació de la subvenció concedida en concepte de pagament
d’equipament i activitats educatives fora de l’horari escolar i monitoratge de menjador
escolar , curs 2016-2017.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de les partida 14 32018 48900 (O 29605) del
vigent pressupost municipal d’acord amb el següent detall:
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AMPA ESCOLA LA PLANA
(G43286707)

Import
concessió

Import
justificat

5.210 €

5.986,93 €

Import a
pagar de
subvenció
5.210 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció General i a l’AMPA de l’escola La Plana.

6.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DOCUMENTCIÓ JUSTIFICATIVA DE LA
SUBVENCIÓ A L’AMPA DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE
MÚSICA DE VILA-SECA.
Vista la documentació presentada per les AMPA Conservatori Professional Municipal de
Música de Vila-seca, G43274984, referent a la justificació de la subvenció concedida a
les AMPA d’aquesta escola per acord de Junta de Govern de 29 de maig de 2017 per la
finalitat de despeses d’activitats de música complementàries, suport a sortides i concerts,
participació en concursos i despesa de celebració de la diada de la música, curs 20162017.
Vist l’informe de la prefectura del servei de conformitat a l’aprovació de justificants i
pagament de la subvenció curs 2016-2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-829 de la Intervenció General de data 5 de desembre 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 7/85 de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com l’article 53.1 del Text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis assenyales
com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Servies al Territori i
Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’AMPA Conservatori Professional
Municipal de Música de Vila-seca, G43274984, com a justificació de la subvenció
concedida en concepte de pagament de despeses d’activitats de música
complementàries, suport a sortides i concerts, participació en concursos i despesa de
celebració de la diada de la música, curs 2016-2017.
SEGON. Aprovar el pagament a càrrec de les partida 14 32021 48900 (O 29503) del
vigent pressupost municipal d’acord amb el següent detall:
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Import
concessió
AMPA
CONSERVATORI 1.500 €
PROFESSIONAL
MUNICIPAL DE MÚSICA
G43274984

Import
justificat
1.917,76 €

Import a
pagar de
subvenció
1.500 €

TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció General i a l’AMPA del Conservatori
Professional Municipal de Música.
6.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE SUBVENCIONS A DIFERENTS
ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI, CORRESPONENT A L’ANY 2017.

A) APROVACIÓ SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL SANTUARI DE LA M. DE DEU DE LA PINEDA,
CORRESPONENT A 2017.
Vista la relació de justificants econòmics presentats per l’Associació d’Amics Santuari M. de
Deu de la Pineda amb NIF R-4300001-G, corresponents a justificar l’import de la subvenció
ordinària de l’any 2017, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària
celebrada el dia 8 de maig de 2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació d’Amics Santuari M.
de Deu de la Pineda, mitjançant factures per un import de 1.589,80 €, com a justificants de
la subvenció concedida a l’Associació d’Amics del Santuari de la M. de Deu de la Pineda
amb NIF R-4300001-G.
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SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 1.100,- € a
càrrec de la partida 14 92409 48900, O 29683 del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

B) APROVACIÓ SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANTA MARIA DE LA PINEDA, CORRESPONENT A 2017.
Vista la relació de justificants econòmics presentats per l’Associació de Veïns Santa Maria
de la Pineda amb NIF G43265529, corresponents a justificar l’import de la subvenció
ordinària de l’any 2017, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària
celebrada el dia 29 da maig de 2017.
Ates que en data 9 de Juny RE4498, l’AVV Santa Maria de la Pineda va sol·licitar una
bestreta del 80% sobre l’import de la subvenció concedida.
Ates que mitjançant acord de data 28 d’agost de 2017, es va aprovar la concessió del
pagament d’una bestreta de 5.600€ a compte de la subvenció amb càrrec a la partida 14
92405 48900 (O-19409).
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació de Veïns Santa
Maria de la Pineda, mitjançant factures per un import de 7.190,48 €, com a justificants de la
subvenció concedida a l’Associació de Veïns Santa Maria de la Pineda amb NIF
G43265529.
SEGON.- Aprovar el pagament de la resta de la subvenció concedida, per un import de
1.400,- € a càrrec de la partida 14 92405 48900, O 29608, del vigent pressupost municipal
de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
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C) APROVACIÓ SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL
GRUP FOLKLÒRIC VIRGEN DEL ROCIO, CORRESPONENT A 2017.
Vista la relació de justificants econòmics presentats per al Grupo Folklòrico Andaluz Virgen
del Rocio de Vila-seca amb NIF 43210186-G, corresponents a justificar l’import de la
subvenció ordinària de l’any 2017, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió
ordinària celebrada el dia 08 de maig de 2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16 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
Relacions Ciutadanes, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per Grupo Folklòrico Andaluz Virgen
del Rocio de Vila-seca, mitjançant factures per un import de 1.552,38 €, com a justificants
de la subvenció concedida a per Grupo Folklòrico Andaluz Virgen del Rocio de Vila-seca
amb NIF 43210186-G.
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 1.400,- € a
càrrec de la partida 14 92407 48900, O 29622 del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.

D) APROVACIÓ SI ESCAU, DEL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A
L’ASSOCIACIÓ DE D’AMICS DEL POBLE SAHARAUÍ, CORRESPONENT A 2017.
Vista la relació de justificants econòmics presentats per l’Associació d’Amics del Poble
Saharauí amb NIF G-43852730, corresponents a justificar l’import de la subvenció ordinària
de l’any 2017, aprovada per la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29
de maig de 2017.
Atesa la documentació presentada com a justificació de la subvenció.
Vist el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament Ple de data 25 de novembre
de 2016.
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Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 15 de novembre de 2017.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 833 de data 7 de desembre de 2017 i l’informe
complementari del servei de data 12 de desembre 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
Joventut, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Donar conformitat als justificants presentats per l’Associació d’Amics del Poble
Saharauí, mitjançant factures per un import de 9.674,30 €, com a justificants de la
subvenció concedida a l’Associació d’Amics del Poble Saharauí amb NIF G-43852730.
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció concedida, per un import de 1.000,- € a
càrrec de la partida 14 33405 48900, O 29618/ del vigent pressupost municipal de 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’ Intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
6.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2016.
A) 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 la Sra. V. G. F. empresa que té aprovada concessions
d’incentius per a la contractació de treballadors aturats, 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 transformació del
contracte de treball a fix d’un treballador (exp.653/2015-Transf9).
Atès que la Sra. V. G. F. ha sol·licitat el pagament de la subvenció i ha presentat la
documentació a la que es fa referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests
incentius desprès de la data límit de justificació, se’ls aplica l’article 14 de les bases
reguladores amb sanció pecuniària a descomptar del pagament de la subvenció, sent
l’import de penalització de 75 euros, i l’import final de subvenció de 1.925 euros.
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Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 20 de novembre de
2017, on s’ha realitzat un anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
per la Sra. V. G. F..
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-827 de la Intervenció General de data 5 de desembre 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 1.925 euros i el pagament a la Sra. V. G.
F., en relació a la transformació del contracte en fix d’un treballador, a càrrec de la partida
14.24100.47000 i operació O201700029160 i AD201700029161 vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a la Sra. V.
G. F.
B) 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 pel Sr. X. C. G. empresa que té aprovada concessions
d’incentius per a la contractació de treballadors aturats, 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 transformació del
contracte de treball a fix d’un treballador (exp.653/2015-Transf8) per un import de 2.000
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 20 de novembre de
2017, on s’ha realitzat un anàlisi i comprovació de les dades i documentació presentada
pel Sr. X. C. G.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 20 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-823 de la Intervenció General de data 5 de desembre 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 2.000 euros i el pagament al Sr. X. C. G.,
en relació a la transformació del contracte en fix d’un treballador, a càrrec de la partida
14.24100.47000 i operació 201700029157 del vigent pressupost municipal.
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SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i al Sr. X. C.
G.
C) 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 de pagament presentada en data 15 de novembre de 2017 per
l’empresa ENMA HOSTELERIA, SL, amb NIF B43468420 empresa que té aprovada una
concessió d’incentius per a la contractació de treballadors aturats, mitjançant la Borsa de
Treball Municipal i el Programa Impuls a l’Ocupació 2016, per un import de 1.250 euros.
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 transformació del
contracte de treball a 12 mesos (exp.653/2015-119) per un import de 1.250 euros i ha
presentat la documentació necessària fora del termini de justificació segons les bases
reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 21 de
novembre de 2017, on s’ha realitzat un anàlisi i comprovació de les dades i documentació
presentada per l’empresa ENMA HOSTELERIA, SL.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 22 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-822 de la Intervenció General de data 5 de desembre 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. Denegar el pagament a l’empresa ENMA HOSTELERIA, SL, en relació a la
concessió de subvenció de transformació del contracte en 12 mesos, i deixar sense
efecte la reserva de crèdit operació AD201700029142 de la partida 14.24100.47000 del
vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
ENMA HOSTELERIA, SL.
6.7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES PER
A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A
L’OCUPACIÓ 2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.

31

Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud de l’empresa SERVICESA amb NIF A43057124 amb data 16 de
novembre de 2017, empresa que ha sol·licitat el pagament parcial dels incentius per a
contractació de persones aturades al municipi de Vila-seca.
Atès que l’empresa SERVICESA té aprovada per Junta de Govern Local de data 12 de
setembre de 2017 una subvenció amb un import de 75.000 euros corresponent a la
contractació de 25 treballadors.
Atès que l’empresa justifica la contractació de dos treballadors dintre del termini establert
segons les Bases reguladores del Programa Impuls 2017 i, pendent de justificar la resta
de treballadors una vegada finalitzat el contracte corresponent.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 21 de novembre de
2017, on es verifiquen les dades de de l’empresa, les ofertes presentades i les dades
econòmiques dels incentius sol·licitats, de conformitat amb les bases que regulen la
concessió d’aquests incentius.
Vist l’informe de prefectura amb conformitat de data 22 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-820 de la Intervenció Municipal de data 5 de desembre 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 de l’incentiu parcial per import de 6.000 euros i el pagament
a l’empresa SERVICESA, a càrrec de la partida 14.24100.47000 i operació
201700029145 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
SERVICESA.
6.8 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS, 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 de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació
2016.
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Vist que en data 28 de novembre de 2016 es concedeix per Junta de Govern Local a la
emprenedora S. C. E. l’incentiu DE 2.000 euros a les empreses i nous emprenedors,
mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2016.
Vista la sol·licitud de pagament dels incentius presentada per la Sra. S. C. E. de data 03
de març de 2017.
Vist l’informe desfavorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 15 de
novembre de 2017, que no compleix el requisit establert a l’article 5.2 de les bases
reguladores de la concessió d’incentius que regulen el programa Impuls a l’Ocupació
2016, el qual estableix que els requisits dels ajuts als nous emprenedors que “les
persones físiques han de justificar l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i
l’alta d’activitat entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2016”.
Atès que l’alta al Cens Fiscal es va realitzar amb data 01 d’octubre de 2015, i la sol·licitud
de concessió es va presentar en data 21 de setembre de 2016.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 17 de novembre de
2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-825 de la Intervenció Municipal de data 5 de desembre 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. Denegar el pagament de l’incentiu sol·licitat de 2.000 euros a l’emprenedora S.
C. E., pel motiu de no complir el requisit establert a l’article 5.2 de les bases reguladores
de la concessió d’incentius i deixar sense efecte la reserva de crèdit operació AD
201700029158.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a la Sra. S.
C. E.
6.9 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT D’INCENTIUS A LES EMPRESES I
NOUS EMPRENEDORS, MITJANÇANT EL PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ
2017.
Vist que en data 31 de març de 2017 s’aprova definitivament al Ple de l’Ajuntament les
bases que regulen la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la
promoció de l’ocupació mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Vist que en data 31 de maig de 2017 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona la convocatòria de concessió de subvencions del Programa Impuls a
l’Ocupació 2017.
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Atès que l’Ajuntament de Vila-seca disposa del Pla Estratègic de subvencions aprovat pel
Ple de data 27 de gener de 2017.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa OPTIMA FACILITY SERVICES, SL amb NIF
B60124831, que ha renunciat a la subvenció concedida per Junta de Govern local de
data 12 de setembre de 2017, per a la contractació de 8 treballadors per un import de
24.000 euros, mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2017.
Atès que, d’acord amb l’article 12 de les bases, el beneficiari d’un ajut aprovat pot
renunciar a l’ajut concedit, cosa que han comunicat per escrit a l’ajuntament.
Vista la declaració de l’empresa OPTIMA FACILITY SERVICES, SL de renúncia a
sol·licitar el pagament de la subvenció, degut a que l’empresa no ha contractat cap
treballador de la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 16 de novembre de
2017, on s’ha verificat que les dades anteriors són correctes, de conformitat amb les
bases que regulen la concessió d’aquests incentius
Vist l’informe de conformitat de prefectura del servei de data 16 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-824 de la Intervenció Municipal de data 5 de desembre 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. Acceptar la renúncia a l’incentiu concedit a l’empresa OPTIMA FACILITY
SERVICES, SL, pel motiu que l’empresa no ha contractat cap treballador de la Borsa de
Treball municipal i deixar sense efecte l’operació D 201700029159 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons, al SOCE i a l’empresa
OPTIMA FACILITY SERVICES, SL.
6.10 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D’INCENTIUS A
LES EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT EL
PROGRAMA IMPULS A L’OCUPACIÓ 2015.
A) En data 30 de desembre de 2014 s’aprova per la Junta de Govern Local, en sessió
extraordinària, les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2015.
Atès que l’empresari P. C. G. va presentar al registre de l’Ajuntament de Vila-seca la
sol·licitud per a la concessió d’incentius a les empreses del municipi que contractin
persones aturades mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2015.
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Vist l’acord de Junta de Govern local de data 16 de desembre de 2015 d’aprovació de la
concessió d’incentius amb un import de 1.333 euros per la transformació d’un contracte
en fix discontinu.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, l’empresa referenciada no ha sol·licitat
el pagament de la subvenció i no ha presentat la documentació a la que es fa referència a
l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 16 de novembre de
2017, on s’ha verificat les dades anteriors i de conformitat amb l’article 13.1 Ajuts a la
contractació de persones del municipi de Vila-seca, de les Bases Reguladores per a la
concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2015, que estableix que “La data límit per
justificar i sol·licitar el pagament de l’ajut serà de 60 dies naturals posteriors a la data de
finalització del contracte subvencionat i com a màxim el 28.02.2016 pels contractes
inferiors a 12 mesos, la resta de contractes es podran justificar com a màxim fins al
30.11.2016”.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 20 de novembre de
2017.
Vist la diligència d’Intervenció núm. DI 277-17 de data 01 de desembre 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. Revocació de la subvenció concedida pel motiu que no han sol·licitat el
pagament de la subvenció, segons el quadre següent amb el detall del nombre de
treballadors i l’import de l’incentiu.

Relació:

Ref.
Expedient

concessió

NIF

Sol·licitant

P. C. G.
756/2014/11 39727648R

justificació

Import
incentiu
concedit

Import
incentiu
per
Import
treballador
segons
Nombre de incentiu
final
contracte terballadors

1.333€

1.333€

1

1.333€

SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a l’interessat.
B) En data 30 de desembre de 2014 s’aprova per la Junta de Govern Local, en sessió
extraordinària, les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous
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emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2015.
Atès que les empreses referenciades en el següent quadre van presentar al registre de
l’Ajuntament de Vila-seca la sol·licitud per a la concessió d’incentius a les empreses del
municipi que contractin persones aturades degudament emplenada, i se’ls hi va concedir.
Atès que ja ha finalitzat el termini de contractació i, les empreses referenciades no han
sol·licitat el pagament de la subvenció i no han presentat la documentació a la que es fa
referència a l’article 13.1 de les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 16 de novembre de
2017, on s’ha verificat les dades anteriors i de conformitat amb l’article 13.1 Ajuts a la
contractació de persones del municipi de Vila-seca, de les Bases Reguladores per a la
concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació
mitjançant el programa Impuls a l’Ocupació 2015, que estableix que “La data límit per
justificar i sol·licitar el pagament de l’ajut serà de 60 dies naturals posteriors a la data de
finalització del contracte subvencionat i com a màxim el 28.02.2016 pels contractes
inferiors a 12 mesos, la resta de contractes es podran justificar com a màxim fins al
30.11.2016”.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 20 de novembre de
2017.
Vist la Diligència d’Intervenció DI 276-17 de data 1 de desembre 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. Revocació de la subvenció concedida pel motiu que no han sol·licitat el
pagament de la subvenció, segons el quadre inclòs a l’expedient, amb el detall del
nombre de treballadors i l’import de l’incentiu.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a les empreses referenciades.
6.11 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D’INCENTIUS A
LES EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS QUE HAGIN INSTAL.LAT UNA NOVA
EMPRESA AL MUNICIPI DURANT L’ANY 2015.
En data 30 de desembre de 2014 s’aprova per la Junta de Govern Local, en sessió
extraordinària, les bases que regulen la concessió d’incentius a empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació
2015.
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Vista la relació que consta a l’expedient amb data 27 de novembre de 2017, on hi figuren
les empreses que tenen aprovada la concessió d’incentius per a la instal·lació d’una nova
empresa al municipi de Vila-seca, mitjançant el Programa Impuls a l’Ocupació 2015.
Atès que ja ha finalitzat el termini de justificació i, les empreses referenciades no han
sol·licitat el pagament de la subvenció i no han presentat la documentació a la que es fa
referència a les bases reguladores d’aquests incentius.
Vist l’informe favorable de l’Agent de Desenvolupament Local de data 27 de novembre de
2017, on s’ha verificat les dades anteriors i de conformitat amb l’article 13.2 Ajuts als
nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses
al municipi de Vila-seca, de les Bases Reguladores per a la concessió d’incentius a les
empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació mitjançant el programa
Impuls a l’Ocupació 2015, que estableix que “El beneficiari, podrà sol·licitar el pagament
de l’ajut a l’Ajuntament, dins dels terminis que figuren en les Bases Reguladores.
Vist l’informe amb conformitat de la prefectura del servei de data 27 de novembre de
2017.
Vist la Diligència d’Intervenció DI 275-17 de data 01 de desembre 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. Revocació de la subvenció concedida pel motiu que no han sol·licitat el
pagament de la subvenció, segons el quadre inclòs a l’expedient, amb el detall de l’import
de l’incentiu de forma individualitzada amb un total de 10.000 euros.
SEGON. Notificar aquest acord al SOCE i a les empreses referenciades.

6.12 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE REBUT CORRESPONENT A LA
TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES, ANY 2017.
Atès que l’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria estableix
que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per
compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat en
les condicions que reglamentàriament s’estableixin.
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.
Atès que l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
estableix que els tributs seran despesa subvencionable quan el beneficiari de la
subvenció els aboni efectivament i, que l’article 83 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
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juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de subvencions
estableix que es considerarà efectivament pagada la despesa subvencionable amb la
cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa
realitzada.
Vista la sol·licitud presentada per la senyora M. Josefa Cortés Moreno, amb registre
d’entrada número 2017007056, on sol·licita un ajut social per fer front al pagament de la
taxa de recollida d’escombraries domiciliàries.
Vist que la gestió de la recaptació d’aquest impost es troba delegada a la Diputació de
Tarragona, Base Gestió d’Ingressos, per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2009.
Vist l’informe favorable que ha emès l’ABSS de Vila-seca, d’acord amb les Bases d’ajuts
d’urgència social per ser beneficiari de l’ajut social per fer front al pagament de la taxa de
recollida d’escombraries domiciliàries corresponent a l’any 2017.
Vist l’informe de l’Àrea Bàsica de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 17 de
novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-837* emès per la Intervenció General de data 7 de desembre
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 atesa 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. Aprovar la concessió d’un ajut social per al pagament del rebut corresponent a
la taxa de recollida d’escombraries de l’any 2017 a la Sra. M. J. C. M., per import de
109,00 €, a càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 29682 del vigent pressupost
municipal.
SEGON. Cedir els drets de cobrament d’aquest impost a favor de Base Gestió
d’Ingressos com a organisme recaptador.
TERCER. Notificar aquest acord a Base Gestió d’Ingressos i a l’interessada als efectes
oportuns.
QUART. Traslladar aquest acord, a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
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6.13 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.

PAGAMENT DE REBUT CORRESPONENT A

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.
Vist la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. A. S. B. en relació al
subministrament elèctric .
Vist l’informe favorable que ha emès l’ABSS Vila-seca
reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social.

d’acord amb les Bases

De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
Vist l’informe de l’Àrea de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 20 de novembre
de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-836* de la Intervenció General de data 7 de desembre 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.
Per tot el que s’ha exposat, i atesa 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 A.S. B., l’ajut corresponent al pagament del rebut de
subministrament elèctric per import de 93,65 € a càrrec de la partida 2017 14 23100
48000 ADO 29681 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 93,65€, a càrrec
de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 29681 del vigent pressupost municipal.
TERCER. Cedir els drets de cobrament de l’ajut relacionat als dos apartats anteriors en
favor de ENDESA ENERGIA S.A., amb NIF A81948077.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.
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CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
6.14 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.
Vist la sol·licitud d’ajut d’urgència social presentada per la Sra. A. M. C. M. en relació al
subministrament de gas natural i electricitat.
Vist l’informe favorable que ha emès l’ABSS Vila-seca
reguladores per a la concessió d’ajuts urgència social,.

d’acord amb les Bases

De conformitat amb la normativa reguladora de les cessions de crèdit, i en concret l’art.
1.526 i següents del Codi Civil, així com l’article 218 del text refós de la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per RD 3/2011 que regula la transmissió dels drets de
cobrament.
Vist l’informe de l’Àrea de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de data 20 de novembre
de 2017.
Vist l’informe núm. 12-2017-835* de la Intervenció General de data 7 de desembre 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.
Per tot el que s’ha exposat, i atesa 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 A.M. C. M., l’ajut corresponent al pagament del rebut de
subministrament de gas natural i electricitat per import de 160,54 € a càrrec de la partida
2017 14 23100 48000 ADO 29623 del vigent pressupost municipal.
SEGON. Acceptar la documentació presentada i aprovar el pagament de 160,54€, a
càrrec de la partida 2017 14 23100 48000 ADO 29623 del vigent pressupost municipal.

40

TERCER. Cedir els drets de cobrament dels ajuts relacionats als dos apartats anteriors
en favor de GAS NATURAL SDG, S.A, amb NIF A08431090, segons el detall que figura
en la pròpia relació continguda en l’Annex 2 SG.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord a l’ABSS de Vila-seca i a la Intervenció General per al
seu coneixement i efectes.
7è.- ASSUMPTES URGENTS.
Prèvia la seva declaració d’urgència, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat,
passar a l’estudi dels següents assumptes:
7.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PADRÓ PER LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS PÚBLICS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RÈGIM DE
DRET PÚBLIC. ( MERCATS MUNICIPALS ) DE L’EXERCICI 2017
Vist l’acord de Junta de Govern Local de 16-10-2017, on s’adjudiquen en règim de
concessió de demanial diverses parades del mercat municipal.
D’acord amb l’annex 1 a l’Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la prestació
de serveis públics o realització d’activitats administratives en règim de dret públic. (Mercats
municipals), i d’acord amb els articles 20 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Atès que la recaptació voluntària d’aquests rebuts es troba delegada a BASE- Gestió
d’ingressos i d’acord amb l’article 6 de l’esmentada ordenança que estableix que la
recaptació de la quota té caràcter irreductible i es realitzarà mitjançant el sistema de
padró fiscal anual.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 12-12-2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-846 de la Intervenció General de data 12-122017.
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 el padró confeccionat per la taxa per la prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives en règim de dret públic del mercat municipal,
corresponent a l’exercici 2017, per import de 41.564,00 €.
SEGON.- Modificar el calendari fiscal per a l’exercici 2017, essent el nou període de
cobrament en voluntària del dia 29 de gener de 2018 al 29 de març de 2018.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons i a BASE-Gestió
d’ingressos junt amb el càrrec en voluntària perquè s’emetin els corresponents rebuts.
7.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACOLLIR-SE A LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A L’ANY 2016 PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA DE LA
FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS, EFECTUADA PER LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL “SERVEIS MANCOMUNATS D’INCINERACIÓ
DE RESIDUS URBANS.
Fins a l’any 2007 SIRUSA subvencionava la recollida i transport de la fracció de la
matèria orgànica (FORM) dels municipis mancomunats fins a la planta de Botarell amb un
doble objectiu: per un costat, contribuir al reciclatge i valorització d’aquesta fracció en una
política moderna d’aprofitament i estalvi de recursos, i per un altre, disminuir els
excedents de residus urbans que, degut a la manca de capacitat d’incineració, calia
desviar cap a abocador amb la corresponent despesa econòmica.
Al desembre de 2007 la Mancomunitat, en base a recomanacions tant de l’Auditoria de
SIRUSA com del propi Interventor de la Mancomunitat, va decidir que la subvenció
passaria a ser atorgada i gestionada directament per la pròpia Mancomunitat, tot creant
una metodologia en forma de Bases Reguladores, que foren aprovades a la reunió de la
Junta de la Mancomunitat de 28 de juliol de 2008.
Per a la determinació de l’import de la subvenció es va mantenir el criteri de la fórmula
matemàtica de 4 sumands, T (fix e igual a 18 €/tona), Q (en funció de les impureses), U
(en funció de la universalitat en la implantació del sistema a cada municipi) i D (segons la
distància de cada municipi en particular, fins a la planta de Botarell). El valor total
correspondria a un import en € per tona, i es multiplicaria pel valor total de tones (en
100% de matèria orgànica neta, exclosos els impropis).





Aquest sistema ha estat vigent fins al 2013, any pel qual la Junta de la Mancomunitat ha
aprovat un nou sistema d’aplicació de la subvenció (S’adjunta publicació al BOPT de la
modificació de les Bases com Annex 1), amb els següents condicionants:
Eliminar el factor U, entenent que tots els municipis tenen universalitzat per
tot el territori, el sistema de recollida selectiva d’aquesta fracció.
Eliminar el factor T de tones pel concepte de “tones netes”, que resulten del
càlcul de les tones aportades per l’ajuntament a la planta de compostatge, després de
minorar pel percentatge d’impropis segons les corresponents analítiques.
Mantenir el factor de qualitat Q, quedant definit amb el següent esglaonat:
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Proporció d’impropis
menys de 5%
De 5 a menys de 8%
De 8 a menys de 10%
De 10 a menys de 12%
De 12 a menys de 14%
De 14 a menys de 16%
De 16 a menys de 18%
De 18 a menys de 20%
De 20 a menys de 25%
Igual o superior a 25%



Q (qualitat)
22€/tona neta
20€/tona neta
18€/tona neta
16€/tona neta
14€/tona neta
12€/tona neta
8€/tona neta
4€/tona neta
2€/tona neta
0€/tona neta

Mantenir el factor distància (D) dels municipis mancomunats a la planta de
compostatge, que en el cas de Vila-seca és de 16,12€/tona neta.
En la sessió ordinària de la Junta de la Mancomunitat del dia 28 de març de 2017, s’ha
aprovat l’informe de Gerència de SIRUSA que proposa, en funció de les tones anuals de
matèria orgànica recollides per cada municipi (d’acord amb la informació subministrada
per les plantes de compostatge), i de la qualitat trimestral (segons les analítiques de
l’Agència de Residus), els imports de les corresponents subvencions de l’any 2016,
d’acord amb la fórmula vigent, segons les Bases aprovades per la Junta de la
Mancomunitat. S’adjunta l’informe de Gerència com Annex 2.
Segons l’esmentat informe, en el cas de Vila-seca, els residus orgànics dipositats a les
instal·lacions de Botarell l’any 2016 ha estat de 2.578,2 tones, amb un percentatge
ponderat d’impropis del 14,39%, resultant per tant, una quantitat de 2.207,2 tones netes.
Aplicant a aquestes tones el sumatori dels factors Q+D corresponent (12+16,12€/tona
neta), s’obté 62.066,50€ de subvenció. Tenint en compte la dotació màxima de la
subvenció de 100.000€ totals, l’import real de la subvenció pel municipi de Vila-seca
és de 20.511,60€.
En data 16 d’octubre de 2017 (núm. RE 7316) es notifica a l’Ajuntament de Vila-seca la
Resolució del President de la Mancomunitat per la qual s’aprova la convocatòria per a
l’any 2016 de les subvencions per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica
dels residus sòlids urbans, adreçades als ajuntaments membres de la pròpia
Mancomunitat, amb una dotació màxima de 100.000€ del pressupost 2017, juntament
amb les bases reguladores de la subvenció. S’adjunta la Resolució com Annex 3.
En base a les dades que consten en l’informe de la Gerència de SIRUSA (Annex 2) i les
Bases Reguladores de la pròpia subvenció (Annex 1), l’Ajuntament de Vila-seca ha
elaborat un document tècnic de justificació de la subvenció per al foment de la recollida
selectiva de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans de l’any 2016, per un import
total de 20.511,60€. S’adjunta l’informe de la justificació com Annex 4.
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. Sol·licitar a la Mancomunitat Intermunicipal “Serveis Mancomunats d’Incineració
de Residus Urbans”, l’acolliment a la convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, núm. 198, de 13 d’octubre de 2017, relativa a la subvenció pel
foment de la recollida de la fracció orgànica de residus municipals de l’any 2016 dels
ajuntaments mancomunats.
SEGON. Aprovar el document tècnic justificatiu de l’esmentada subvenció, per un import
total de 20.511,60€.
TERCER. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.

7.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PER
ARRANJAMENT, REPARACIÓ I PINTURA D’HABITATGES A VILA-SECA.
Vistes les bases per a la convocatòria de subvencions per a la reparació i pintura de
façanes i elements sortints en edificis d’habitatges, aprovada per acord de la JGL de data
25 de novembre de 2016, i publicada al BOP de Tarragona núm. 234 de data 12 de
desembre de 2016. (Línea 2)
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris Sant Jordi, 9 per a la
reparació i arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Sant Jordi, núm. 9 i vistos els
informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics Municipals en data 25 i 27
d’octubre de 2016, en els que s’acredita el compliment dels requisits de la convocatòria.
Vist que els sol·licitants de la subvenció justifiquen haver executat l’objecte de la
subvenció mitjançant l’aportació de les factures corresponents, i acrediten el pagament a
l’empresa instal·ladora així com la realització de les obres de la instal·lació, d’acord amb
el projecte presentat i la llicència atorgada, tal i com disposa la base quarta de la
convocatòria així com l’informe de conformitat emès pels Serveis Tècnics Municipals en
data 5 de juliol de 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 13 de novembre de 2017.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 12-2017-724* de data 20 de novembre de 2017 en el
que es fa constar l’existència de consignació pressupostària a la partida
2017.13.15220.48900 O-27789 per tal de finançar la subvenció sol·licitada.
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 vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:

44

PRIMER.- Aprovar el pagament de la Comunitat de Sant Jordi, 9 amb NIF B-43.292.770
d’una subvenció per import de 1.700,00 € per l’arranjament, i reparació de la façana de
l’edifici situat al c. Sant Jordi, núm. 9 de Vila-seca, d’acord amb la llicència d’obres
concedida.
SEGON.- Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal de Fons.
7.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REALITZACIÓ D’UN ESPECTACLE MUSICAL AL
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DURANT LA NIT DE CAP D’ANY.
Vist que la nit de cap d’any esdevé una nit d’oci i lleure arreu de les societats occidentals
molt arrelada a la nostra demarcació i més concretament entre els joves del nostre
municipi.
Vista la voluntat de la regidoria de Cultura, s’ha previst la realització d’un espectacle
musical amb les corresponents mesures de seguretat, així com les infraestructures
necessàries per al correcte funcionament de l’activitat.
Atesa la necessitat de contractar una empresa per a la realització de l’espectacle , la seva
coordinació i la seva execució.
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 4 de desembre de
2017.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2017-885* de la Intervenció General de data 15 de
desembre de 2017, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Cultura, la Junta de
Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la realització de l’espectacle musical al Pavelló Municipal d’Esports
durant la nit de cap d’any.
SEGON.- Aprovar una despesa màxima per un import de 20.552,24.-€ IVA inclòs, que
anirà a càrrec de la partida 14 33000 22609 AFUT1 30053 que s’aprovi definitivament en
el pressupost de l’any 2018. Per tant, la seva eficàcia queda subordinada a l’aprovació
definitiva del pressupost corresponent.
TERCER.- Adjudicar el contracte de prestació del servei per a la realització d’un
espectacle musical, la seva direcció , coordinació i execució, així com els equip tècnic
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necessaris, a l’Empresa ABRIL PRODUCCIONS, SL, per import de 6.510,00.-€ més
1.367,10.-€ d’IVA al 21%, fent un total de 7.877,10.-€ IVA inclòs d’acord amb la seva
oferta presentada, dins de la despesa prevista en el punt SEGON anterior. Per tant, la
seva eficàcia queda subordinada a l’aprovació definitiva del pressupost de l’any 2018.
QUART.- Notificar aquest acord a Intervenció Municipal de Fons.
7.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2017 ADREÇAT A 10 PERSONES ATURADES I
DONAR INICI.
Vista la resolució de data 24 de novembre de 2017, emesa per la directora del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, en què es comunica l’atorgament d’una subvenció a
l’Ajuntament de Vila-seca de 132.070 euros, pel desenvolupament del programa “Treball i
Formació” que permet la contractació laboral de 10 persones aturades (expedient núm.
SOC009/17/0066), no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació
preferentment majors de 45 anys i dones en situació d’atur de llarga duració per afavorirne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.
Atès que s’ha posat en marxa el procés de selecció dels treballadors per a la participació
al programa “Formació i Treball” d’acord amb els criteris establerts a la pròpia Ordre, i
juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Vist el contingut i les condicions de la resolució pel que fa a la tramesa de documentació
d’inici de l’actuació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 27 de novembre de 2017.
Vist l’informe núm. 897 de la Intervenció General de data 18 de desembre de 2017.
Per tot això, 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.- Acceptar la subvenció de 132.070,00 euros atorgada pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament de les actuacions previstes a l’article
5.1.1 i 5.1.2 de l’Ordre TFS/296/2016, de 2 de novembre.
SEGON.- Donar inici a l’actuació del programa amb data 29 de desembre de 2017 i
trametre la documentació que s’indica en dita resolució, dins dels terminis assenyalats al
Servei d’Ocupació de Catalunya, per tal de percebre la primera bestreta de la subvenció.
Aquesta actuació està totalment finançada pel SOC i té un pressupost de 132.070,00
euros, on està previst contractar a jornada completa a 10 persones aturades amb la
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categoria de peons de jardineria: quatre treballadors durant un termini de 12 mesos i sis
treballadors durant un termini de 6 mesos.
L’import esmentat queda desglossat de la següent manera:
131.320 euros, corresponen
subvencionables.

a

les

despeses

de

contractació

de

personal

750,00 euros, corresponen a despeses formatives subvencionables.
TERCER.- La selecció dels treballadors participants en el Programa s’efectuarà d’acord
amb els criteris establerts a l’Ordre. La categoria laboral serà de peons ordinaris de
jardineria a jornada completa: quatre treballadors durant un termini de 12 mesos,
comprès entre el 29 de desembre de 2017 i el 28 de desembre de 2018 i, sis treballadors
durant un termini de 6 mesos, comprès entre el 29 de desembre de 2017 i el 28 de juny
de 2018.
Durant el període de contractació i dins de l’horari laboral, s’impartirà una acció formativa
transversal de 25 hores de durada, obligatòria per a tots els participants al Programa.
QUART.- La despesa d’aquesta actuació s’imputarà a càrrec del pressupost municipal
per l’exercici 2017, a través de la modificació de crèdit del pressupost 5-2017. L’efectivitat
de la despesa restarà condicionada a l’aprovació de la modificació esmentada, i a les
aplicacions pressupostàries següents:
14
24100 14300 Altres personal Plans Ocupació (99.225,28 euros)
15
92000 16000 Seguretat Social (32.094,72 euros)
14
24100 22699 Despeses Formació Ocupació Laboral (750 euros)
CINQUÈ.- Adherir-se a l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i
Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de data 25 de maig de
2017.
SISÈ.- Facultar l’alcalde perquè, una vegada efectuada la selecció dels treballadors,
procedeixi a aprovar la seva contractació.
SETÈ.- Notificar aquest acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, al SOCE i a la
Intervenció Municipal.

8è. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
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El Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous
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