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

DATA:
LLOC:
HORARI:

12 de febrer de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.20 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
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
Excusen la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Josep M. Pujals Vallvé

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 REALITZADA EL DIA 29 DE
GENER DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 29 de gener de 2018.
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’UNA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’UTILIZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC DEL QUART
TRIMESTRE DE 2017.
Vista la declaració d’ingressos presentada per ORANGE ESPAGNE SAU ( R. E. Núm. 173,
de 10-01-2018), on comunica, d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els ingressos bruts corresponents al
quart trimestre de 2017, per a realitzar el càlcul de la taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.
D’acord amb l’annex núm. 8 de l’ordenança fiscal núm. 20, de taxa per la utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic i amb l’article 24.1.c) del RDL 2/2004, on
s’estableix que la quota tributària de l’esmentada taxa és de l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació en el terme municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 16-01-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-030 de la Intervenció General de data 24-012018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la liquidació núm. 801999, corresponent a la taxa per utilització privativa
o aprofitament especial del domini públic del quart trimestre de 2017, per import de
3.037,18€ a ORANGE ESPAGNE SAU, com a empresa subministradora de serveis públics.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de fons i a ORANGE ESPAGNE
SAU, junt amb la liquidació corresponent.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.

4.1
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES I
CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DE SEGUIMENT DE NOTÍCIES, MONITORITZACIÓ I
EDICIO DELS RECULLS DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT.
Vist els Plecs de clàusules administratives i tècniques per al contracte del servei de
seguiment de notícies, monitorització i edició dels reculls de premsa de l’Ajuntament de Vilaseca, establint una durada del contracte de 3 anys prorrogable per 1 any més.
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Consta a l’expedient Informe jurídic sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte d’acord amb allò que disposen
l’article 109, següents i concordants del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars
i Tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de la
gestió del servei, a càrrec de la partida 10202.92000.20600 (A-2825) prevista en el
pressupost de l’any 2018.
S’ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 28 de desembre de 2017.
Vist l’informe favorable núm. 12-2018-045 emès per la Intervenció general en data 31 de
gener de 2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert i ordinari, i el
preu més baix com a únic criteri de valoració per la contractació del servei de seguiment
de notícies, monitorització i edició dels reculls de premsa de l’Ajuntament de Vila-seca,
amb una despesa màxima anual de 4.200,00 € (IVA exclòs), 882,00 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 5.082,00 € (IVA inclòs) amb una durada de 3 anys prorrogables per 1
any més, a càrrec de la partida 11.92000.22602 prevista en el pressupost de l’any 2018.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de
regir la contractació del servei de seguiment de notícies, monitorització i edició dels
reculls de premsa de l’Ajuntament de Vila-seca.
TERCER. La licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil del contractant i en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), amb una antelació mínima de 15
dies naturals a l’assenyalat com a últim per a la presentació de proposicions.
QUART. Aprovar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte tramitat per via
ordinària i procediment obert, amb un únic criteri de valoració, segons s’estableix en els
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articles 301 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldia-Presidència perquè dugui a terme totes les actuacions
necessàries per a la tramitació i execució d’aquests acords.
4.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE
FIANCES.

A) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT PROPIETARIS ARCO IRIS DE RETORN DE LA
FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DELS BALCONS DE
L’EDIFICI SITUAT AL C. AMADEU VIVES, 41-43 DE LA PINEDA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Arco Iris el retorn de la fiança dipositada
per les obres d’arranjament dels balcons de l’edifici situat al c. Amadeu Vives, núms. 4143 de La Pineda, per import de 1.332,18€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

B) SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT PROPIETARIS RAMON D’OLZINA, 4 DE
RETORN DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI SITUAT A L’AVDA. RAMON D’OLZINA, NÚM. 4 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i vista la
proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris Ramon d’Olzina, 4 el retorn de la fiança
dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat a l’avda. Ramon
d’Olzina, núm. 4 de Vila-seca, per import de 600,00€
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

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

5.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ACCEPTAR LA
MARQUESINES PER PARADES D’AUTOBUSOS I OPIS.

CESSIÓ

GRATUITA

DE
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Vist l’escrit presentat per CEMUSA,S.A., empresa propietària de 15 marquesines per
parades d’autobús i 52 OPIS o suports d’informació general, actualment instal·lades a la
via pública, en el que ofereix la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vila-seca d’aquest
mobiliari urbà, al finalitzar la llicència d’ocupació atorgada.
Atès que les marquesines instal·lades a la via pública donen aixopluc als viatgers que
agafen l’autobús per desplaçar-se entre els diferents nuclis del municipi o entre aquests i
les poblacions veïnes i els OPIS serveixen per donar informació general a la població. La
retirada d’aquest mobiliari comportaria l’adquisició d’un de nou per part d’aquest
Ajuntament i la seva posterior instal·lació a la via pública per donar el mateix servei que a
hores d’ara està donant el mobiliari urbà que CEMUSA ofereix de forma gratuïta a
l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist l’informe de l’inspector municipal, en el que verifica l’existència d’aquest mobiliari,
amb l’excepció de l’OPI que estava situat a l’Av. Ramon d’Olzina, 57 de Vila-seca, i en el
que es manifesta que l’estat de conservació i manteniment de tota la resta de mobiliari
objecte de la cessió és correcte.
Atès que és d’interès d’aquest Ajuntament l’acceptació gratuïta d’aquest mobiliari urbà
que donarà continuïtat al servei que es bé prestant, i suposarà un gran estalvi al no haver
de adquirir-lo de nou i instal·lar-lo amb fons del pressupost municipal.
Vist l’informe jurídic emès pel cap dels Serveis Territorials en data 4 de desembre de
2017.
Vist l’informe tècnic emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics, valorant el mobiliari urbà
ofert en 31.800,00 € i fent una previsió de les possibles despeses de manteniment i
conservació, per a l’any 2018, de 8.500,00 €.
Vistos els informes de conformitat de la prefectura del servei de data 5 de febrer de 2018.
Vist l’informe de fiscalització 12-2018-026 amb objeccions suspensives condicionades, de
data 22 de gener de 2017 i l’informe complementari del cap de l’assessoria jurídica de
data 5 de febrer, en que es dona compliment a les objeccions indicades.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Acceptar la cessió gratuïta sense condicions de les 15 marquesines per parades
d’autobús i 51 OPIS o suports d’informació general, actualment instal·lades a la via
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pública, que ofereix CEMUSA – Cooperación Europea de Mobiliario Urbano SA, amb CIF
A28928646, segons relació que consta a l’expedient, amb data de l’acord de la Junta de
Govern Local de l’acceptació.
SEGON. Donar d’altra a l’Inventari Municipal de Béns i Drets l’objecte de la present cessió, i
la comptabilització de la cessió per import de 31.800,00 €.
TERCER. Aprovar una previsió de despeses de manteniment i conservació dels elements
de mobiliari urbà objecte de la present acceptació de cessió, per un import màxim de
8.500,00 €, a càrrec de la partida 2018-50401-15320-21000 (A).
QUART. Notificar aquest acord als interessats, a Patrimoni i a la Intervenció Municipal als
efectes oportuns.
5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA
DIPOSITADA PER RESPONDRE DE L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE
VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DEL MUNICIPI,
TEMPORADES ESTIU 2016-2017.
Per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de data 6/6/2016, es va
adjudicar a la entitat Creu Roja Vila-seca, el contracte per a la prestació dels serveis de
prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi –
temporades d’estiu 2016 i 2017 (Exp. Gov. 84/2016).
El termini d'execució del contracte es va fixar en dos anys, improrrogables, essent la data
de venciment el 30-9-2017.
Atès que a respondre de les obligacions derivades del contracte administratiu,
l’adjudicatària va dipositar en la Tresoreria Municipal la garantia definitiva de 9.950,00 €,
de conformitat amb la carta de pagament Operació número 2016/13928) de data 1/6/16,
mitjançant transferència bancària de l’entitat CX Catalunya Caixa Grup BBVA.
Atès que de conformitat amb el previst a l’article 102 del TRLCSP, la garantia definitiva es
retornarà o cancel·larà quan s’hagi produït el venciment del termini de garantia i complert
satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la resolució del
contracte sense culpa del contractista.
Atès que la clàusula 9ª del Plec de clàusules reguladores de l’adjudicació, aprovat per la
Junta de Govern Local de 23-3-2016, va establir que el termini de garantia es fixa en 3
mesos a partir de la finalització del contracte. Per aquest motiu, trobant-se el contracte
finalitzat i atenent a la bona execució de la prestació i al fet que no hi ha responsabilitats
pendents per part de l’adjudicatària, procedeix el retornament de les fiances dipositades
per l’empresa adjudicatària.
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Atès l’escrit (RE 7456/17) presentat per l’Assemblea Local de Creu Roja Vila-seca ,
demanant la devolució de la garantia definitiva constituïda per a l’adjudicació del
procediment esmentat.
Atès l’informe favorable a la devolució, emès per la prefectura del servei amb data
2/1/2018.
Vista la diligència de Tresoreria DI- 42-2018.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30-6-2015, 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 LRBRL 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 tot el que antecedeix i la proposta formulada pel regidor delegat de l’Àrea de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local, acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte subscrit amb l’Assemblea Local de Creu Roja
Vila-seca, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, amb CIF: Q2866001-G, per a respondre del les obligacions derivades del contracte d’adjudicació dels
serveis de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del
municipi –temporades d’estiu 2016 i 2017 (Exp. Gov. 84/16).
SEGON. Acordar la devolució de la garantia definitiva dipositada per l’adjudicatària per
respondre del compliment del contracte citat, i autoritzar-la a retirar el dipòsit de 9.950,00
€ efectuat en la Tresoreria Municipal amb data 1/6/2016.
TERCER. Comunicar a la Intervenció Municipal de Fons i a l’adjudicatària el contingut del
present acord, amb l'objectiu que siguin practicats els assentaments comptables
oportuns.
5.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DESESTIMAR DIVERSES RECLAMACIONS DE
DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS.

A) Vista la petició (RE 2017008231) presentada pel Sr. R. G. P., en què se sol·licita el
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts pel pagament d’un trasllat i
estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, Expedient B-01728719.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 21-01-2018 es va acordar la iniciació de
l’expedient adreçat a determinar la procedència de la devolució d’ingressos sol·licitada.
Atès l’informe jurídic emès a l’efecte i de conformitat amb allò que estableixen els articles
32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 18 del Reial Decret
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520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la LGT, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Atès que de l’informe emès per la prefectura de la Policia Local es constata la
improcedència de la devolució d’ingressos indeguts.
Atès que la competència per a la devolució d’ingressos indeguts és de l’Alcaldia, la qual
ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 30 de juny de
2015.
Atesos els anteriors antecedents, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la Llei General Tributària, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar, d’acord amb l’informe de la Policia Local i el jurídic emesos a
l’efecte, la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts pel concepte de pagament d’un
trasllat al dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, per import total de 114,00 euros.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant, amb indicació dels recursos
corresponents.

B) Vista la petició (RE 2018000463) presentada pel Sr. C. E. S. S., en què se sol·licita el
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts pel pagament d’un trasllat i
estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, Expedient B-03652466.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 21-01-2018 es va acordar la iniciació de
l’expedient adreçat a determinar la procedència de la devolució d’ingressos sol·licitada.
Atès l’informe jurídic emès a l’efecte i de conformitat amb allò que estableixen els articles
32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la LGT, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Atès que de l’informe emès per la prefectura de la Policia Local es constata la
improcedència de la devolució d’ingressos indeguts.
Atès que la competència per a la devolució d’ingressos indeguts és de l’Alcaldia, la qual
ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 30 de juny de
2015.
Atesos els anteriors antecedents, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la Llei General Tributària, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
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Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar, d’acord amb l’informe de la Policia Local i el jurídic emesos a
l’efecte, la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts pel concepte de pagament d’un
trasllat al dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, per import total de 114,00 euros.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant, amb indicació dels recursos
corresponents.
C) Vista la petició (RE 2018000350) presentada pel Sr. B. B. P., en què se sol·licita el
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts pel pagament d’un trasllat i
estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, Expedient B-01727584.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 21-01-2018 es va acordar la iniciació de
l’expedient adreçat a determinar la procedència de la devolució d’ingressos sol·licitada.
Atès l’informe jurídic emès a l’efecte i de conformitat amb allò que estableixen els articles
32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la LGT, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Atès que de l’informe emès per la prefectura de la Policia Local es constata la
improcedència de la devolució d’ingressos indeguts.
Atès que la competència per a la devolució d’ingressos indeguts és de l’Alcaldia, la qual
ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 30 de juny de
2015.
Atesos els anteriors antecedents, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la Llei General Tributària, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar, d’acord amb l’informe de la Policia Local i el jurídic emesos a
l’efecte, la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts pel concepte de pagament d’un
trasllat i estada al dipòsit municipal d’un vehicle, per import total de 130,60 euros.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant, amb indicació dels recursos
corresponents.
D) Vista la petició (RE 2017008772) presentada per la Sra. C. A. S., en què se sol·licita el
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts pel pagament d’un trasllat i
estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, Expedient B-01728519.
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Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 21-01-2018 es va acordar la iniciació de
l’expedient adreçat a determinar la procedència de la devolució d’ingressos sol·licitada.
Atès l’informe jurídic emès a l’efecte i de conformitat amb allò que estableixen els articles
32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la LGT, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Atès que de l’informe emès per la prefectura de la Policia Local es constata la
improcedència de la devolució d’ingressos indeguts.
Atès que la competència per a la devolució d’ingressos indeguts és de l’Alcaldia, la qual
ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 30 de juny de
2015.
Atesos els anteriors antecedents, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la Llei General Tributària, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar, d’acord amb l’informe de la Policia Local i el jurídic emesos a
l’efecte, la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts pel concepte de pagament d’un
Trasllat al dipòsit municipal d’un vehicle, per import total de 114,00 euros.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant, amb indicació dels recursos
corresponents.
E) Vista la petició (RE 2017008777) presentada per la Sra. J. E. T., en què se sol·licita el
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts pel pagament d’un trasllat i
estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, Expedient B-0178790.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 21-01-2018 es va acordar la iniciació de
l’expedient adreçat a determinar la procedència de la devolució d’ingressos sol·licitada.
Atès l’informe jurídic emès a l’efecte i de conformitat amb allò que estableixen els articles
32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la LGT, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Atès que de l’informe emès per la prefectura de la Policia Local es constata la
improcedència de la devolució d’ingressos indeguts.
Atès que la competència per a la devolució d’ingressos indeguts és de l’Alcaldia, la qual
ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 30 de juny de
2015.
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Atesos els anteriors antecedents, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la Llei General Tributària, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar, d’acord amb l’informe de la Policia Local i el jurídic emesos a
l’efecte, la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts pel concepte de pagament d’un
Trasllat al dipòsit municipal d’un vehicle, per import total de 114,00 euros.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant, amb indicació dels recursos
corresponents.

F) Vista la petició (RE 2017008714) presentada per la Sra. V. K., en què se sol·licita el
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts pel pagament d’un trasllat i
estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, Expedient B-0178791.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 21-01-2018 es va acordar la iniciació de
l’expedient adreçat a determinar la procedència de la devolució d’ingressos sol·licitada.
Atès l’informe jurídic emès a l’efecte i de conformitat amb allò que estableixen els articles
32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la LGT, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Atès que de l’informe emès per la prefectura de la Policia Local es constata la
improcedència de la devolució d’ingressos indeguts.
Atès que la competència per a la devolució d’ingressos indeguts és de l’Alcaldia, la qual
ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 30 de juny de
2015.
Atesos els anteriors antecedents, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la Llei General Tributària, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar, d’acord amb l’informe de la Policia Local i el jurídic emesos a
l’efecte, la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts pel concepte de pagament d’un
Trasllat al dipòsit municipal d’un vehicle, per import total de 114,00 euros.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant, amb indicació dels recursos
corresponents.
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G) Vista la petició (RE 2017008466) presentada pel Sr. J. M. B. H., en què se sol·licita el
reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts pel pagament d’un trasllat i
estada en el dipòsit municipal d’un vehicle immobilitzat, Expedient B-01727576.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 21-01-2018 es va acordar la iniciació de
l’expedient adreçat a determinar la procedència de la devolució d’ingressos sol·licitada.
Atès l’informe jurídic emès a l’efecte i de conformitat amb allò que estableixen els articles
32 i 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la LGT, en matèria de Revisió en Via Administrativa.
Atès que de l’informe emès per la prefectura de la Policia Local es constata la
improcedència de la devolució d’ingressos indeguts.
Atès que la competència per a la devolució d’ingressos indeguts és de l’Alcaldia, la qual
ha estat delegada en la Junta de Govern Local mitjançant resolució de data 30 de juny de
2015.
Atesos els anteriors antecedents, i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desenvolupament
de la Llei General Tributària, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Desestimar, d’acord amb l’informe de la Policia Local i el jurídic emesos a
l’efecte, la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts pel concepte de pagament d’un
Trasllat al dipòsit municipal d’un vehicle, per import total de 114,00 euros.
SEGON. Notificar el present acord a la part reclamant, amb indicació dels recursos
corresponents.
5.4
INFORMES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS EN EXPEDIENTS DE
PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS.

A) PROPOSTA DE DECLARACIO RESPONSABLE
CENTRE DE BELLESA I SALUT.

D’INICI D’ACTIVITAT

D’UN

En data 05/01/2018 ha tingut entrada al registre general amb núm. 0086 una declaració
responsable d’inici d’activitat de centre de bellesa i salut ubicada al C/Tenor Josep
Forasté, 3, presentada per M. C. F., expedient número 75/2018.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
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Vist l’informe de conformitat de compatibilitat d’us de data 13 de novembre de 2018.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 23 de gener de
2018.
Vist l’informe de conformitat de la tècnica municipal d’activitats de data 23 de gener de
2018.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la declaració responsable d’inici d’activitat de centre de bellesa i
salut del qual n’és titular M. C. F., ubicada al C/Tenor Josep Forasté, 3. expedient
número 75/2018.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control inicial de l’activitat i donar
conformitat a la declaració responsable efectuada per M. C. F. per a l’exercici de l’activitat
de centre de bellesa i salut.
TERCER. Aprovar la liquidació per un import de 345€ la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (liquidació núm.801757), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.

B) PROPOSTA DE DECLARACIO RESPONSABLE
OFICINA TECNICA IMMOBILIARIA.

D’INICI D’ACTIVITAT

D’UNA

En data 28/12/2017 ha tingut entrada al registre general amb núm. 8986 una declaració
responsable d’inici d’activitat d'oficina tècnica immobiliaria ubicada a C/Sant Antoni, 38,
presentada per S. M. H., expedient número 87/2018.
Atès que amb la declaració responsable es va adjuntar la documentació requerida per la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.
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Vist l’informe de conformitat de compatibilitat d’us de data 12 de gener de 2018.
Vist l’informe de conformitat d’activitats de l’enginyer tècnic municipal de data 29 de gener
de 2018.
Vist l’informe de conformitat de gestió de residus de l’activitat de data 25 de gener de
2018.
Atès el disposat en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
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 municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles
competències que dites lleis assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada
per la Regidoria de Serveis Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Prendre raó de la declaració responsable d’inici d’activitat d'oficina tècnica
immobiliaria del qual n’és titular S. M. H., ubicada a C/Sant Antoni, 38. expedient número
87/2018.
SEGON. Declarar finalitzat el procediment de control inicial de l’activitat i donar
conformitat a la declaració responsable efectuada per S. M. H. per a l’exercici de l’activitat
d'oficina tècnica immobiliaria.
TERCER. Aprovar la liquidació per un import de 876,25€ la qual ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (liquidació núm.801649), d’acord amb el disposat per les vigents
Ordenances Fiscals municipals.
QUART. L’efectivitat de la declaració responsable queda sotmesa al compliment de les
condicions i requisits exigits per la normativa municipal per a aquest tipus d’activitats.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.

6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROGRAMACIÓ I DESPESA DE LA LUDOTECA
MUNICIPAL TOT JOC PER L’EXERCICI 2018.
Atesa la programació de la Ludoteca Municipal Tot Joc per a l’any 2018, com tallers de
psicomotricitat i introducció a la música, d’anglès, de lectura, celebracions tradicionals i
festes locals.
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Atesos els pressupostos obrants a l’expedient, l’estudi de costos i l’informe de l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament de Vila-seca.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 25 de gener de 2018.
Vist l’informe amb objeccions suspensives condicionades núm. 12-2018-014 emès per la
Intervenció en data 15 de gener de 2018 .
Vist l’informe complementari de la prefectura del servei de data 26 de gener de 2018,
que manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la intervenció i
informa que s’ha procedit a complimentar cadascuna de les incidències suspensives
condicionades relacionades en l’informe d’Intervenció esmentat.
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.- Aprovar la realització de les activitats de la Ludoteca Tot Joc, així com dels
tallers especialitzats corresponents a la programació de l’any 2018 de la Ludoteca
Municipal Tot Joc.
SEGON.- Aprovar una despesa màxima per un import de 7.637,87 € IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 14 33400 22606, per a la realització de les activitats programades a la
Ludoteca Municipal Tot Joc, per l’any 2018.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons als efectes oportuns.

7è.- ASSUMPTES URGENTS.

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

No n’hi ha.

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

El president,

Adolf Barceló Barceló

F.Xavier Farriol Roigés
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