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

DATA:
LLOC:
HORARI:

14 de maig de 2018
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 19.00 a 19.10 hores

Hi assisteixen:
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés, president
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
Excusa la seva absència:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president

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 7 DE
MAIG DE 2018.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 7 de maig de 2018, que
és aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

2.1 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 123/2018 DICTADA PEL JUTJAT
D’INSTRUCCIÓ 3 DE TARRAGONA.
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Pel Sr. president es dona compte de la sentència núm. 123/2018 dictada pel Jutjat
d’Instrucció 3 de Tarragona. Els regidors membres en resten assabentats.

2.2 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 460/2017 DICTADA PEL JUTJAT DE LO
PENAL 4 DE TARRAGONA.
Pel Sr. president es dona compte de la sentència núm. 460/2018 dictada pel Jutjat De lo
Penal 4 de Tarragona. Els regidors membres en resten assabentats.
3r.- ASSUMPTES D’HISENDA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

3.1 DONAR COMPTE DEL TRASPÀS DEL PADRÓ D’IBI DE L’EXERCICI 2018 DINS
DE L’ÀMBIT DEL CONSORCI DEL CENTRE RECREATIU I TURÍSTIC.
Vista providència d’alcaldia on es declara la tramitació de l’expedient relatiu a al traspàs
del càrrec d’IBI 2018 corresponent al C.R.T.
D’acord amb el fitxer amb les dades del Padró de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’exercici de 2018, elaborat per BASE-Gestió d’ingressos, segons les
alteracions cadastrals efectuades al Centre de Gestió Cadastral durant l’exercici.
Atès que per la Unitat d’Urbana es confecciona anualment el Padró de l’Impost sobre Béns
Immobles que correspon traspassar al C.R.T. per trobar-se dins del seu àmbit, i que el CRT
gestiona directament, d’acord amb l’article 16 dels Estatuts del Consorci (BOPT núm. 248,
de 27-10-15).
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 17-04-2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-448 de la Intervenció General de data 04-052018, 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.- Donar compte a la Junta de Govern Local del traspàs al C.R.T. del padró d’IBI de
l’exercici 2018, dins l’àmbit del C.R.T del terme municipal de Vila-seca, per import de
361.945,10€.
SEGON.- Notificar el present acord a BASE-Gestió d’ingressos, per tal que es retirin del
Padró d’IBI de 2018 de l’Ajuntament de Vila-seca aquestes finques corresponents al C.R.T.
TERCER: Notificar el present acord al C.R.T., a la Intervenció Municipal de Fons i a la
Tresoreria.
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3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REQUERIMENT PREVI DE DOCUMENTACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’UNA OFICINA TÈCNICA D’ASSISTÈNCIA A LA
IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L’AJUNTAMENT.
La Junta de Govern Local en data 19-2-2018 va aprovar l’expedient de contractació i els
PCA i PPT per a la contractació dels serveis d’una oficina tècnica d’assistència per a la
implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Vila-seca (exp. Gov.95/2018),
per procediment obert, en règim de tramitació ordinària no subjecte a regulació
harmonitzada. Així mateix es va aprovar la convocatòria de licitació.
La difusió pública es va efectuar en anunci en el BOPT núm. núm. 38, de 22-2-2018 i al
Perfil del Contractant de la Seu Electrònica de l’Ajuntament des de la mateixa data.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten certificades en
l’expedient administratiu (GOV/95/2018).
Atès que en sessions de dates 20 i 26 de març de 2018 i 11 i 17 d’abril de 2018, es
constituí la Mesa de Contractació i aquesta última, després de la recepció i validació dels
informes administratiu i tècnic emesos respectivament en data 13-4-2018, realitzà la
corresponent proposta d’adjudicació a favor del licitador que ha obtingut la major
puntuació segons aplicació dels criteris establerts a la clàusula 11a del PCA.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte pel procediment obert en base a criteris de valoració objectius d’acord amb el
que disposen el RDL 3/2011, de 14 de novembre, i els plecs de clàusules administratiu i
de prescripcions tècniques que regulen aquesta contractació.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei i l’Annex FPE CON_01 de data
24/01/2018.
Vist l’informe de fiscalització núm. de data 7 febrer 2018 desfavorable amb objeccions no
suspensives que han estat complimentades mitjançant informe complementari de la
prefectura del servi de data 12 febrer 2018 que manifesta la seva conformitat amb les
incidències manifestades per la intervenció i que s’ha procedit a complimentar-les als
efectes oportuns.
Vista la diligència-informe d’intervenció 2018-436 de 30/04/2018, que han estat
complimentades mitjançant informe complementari de la prefectura del servi de data
2/05/2018 que manifesta la seva conformitat amb les incidències manifestades per la
intervenció i que s’ha procedit a complimentar-les als efectes oportuns..
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.
Vistos els anteriors antecedents, 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 valoració efectuada per la Mesa de Contractació de data 17-4-2018
en aplicació del criteris establerts a la clàusula 11a del PCA del procediment per a la
contractació dels serveis d’una oficina tècnica d’assistència per a la implantació de
l’administració electrònica a l’ Ajuntament de Vila-seca (exp. Gov.95/2018), d’acord amb el
quadre resum de les puntuacions totals:
PROPONENT
AGTIC CONSULTING

1. Oferta
Econòm.
50

Qualitat Professional Millores
40

10

TOTAL
100

SEGON. Segons el qual, l’oferta que ha obtingut la puntuació necessària, en aplicació el
criteris establerts a la clàusula 11ª del PCA, és la formulada per la societat AGTIC
CONSULTING, SL, (NIF: B66766528).
TERCER. De conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 15ª del plec de
clàusules administratives regulador de la licitació, notificar i requerir a la societat AGTIC
CONSULTING, SL, NIF: B66766528, perquè dins dels DEU dies hàbils següents a rebre la
present notificació, aporti a l’Ajuntament de Vila-seca:
- escriptura pública de constitució en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. L'activitat de
l‘empresa ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte.
- certificats d’estar al corrent amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
- acreditar estar al corrent del pagament de l’IAE (Si l’empresa és subjecte passiu de l’IAE
i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost
relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer
rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no trobar-se de baixa en
la matrícula de l’impost).
- certificat positiu, emès per la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de Vila-seca,
acreditatiu que l’empresa no té deutes de naturalesa tributària amb aquesta
Administració.
- justificar l’existència d’una pòlissa d’assegurances de R. Civil per un capital mínim de
300.000,00 € i rebut acreditatiu de la seva vigència.
- compromís d’abonar l’anunci d’adjudicació i compromís de sotmetre’s per a la resolució
de totes les controvèrsies o incidències que de manera directa o indirecta puguin derivarse de l’execució del contracte als jutjats del contenciós administratiu amb jurisdicció a
Tarragona i amb renúncia al fur jurisdiccional que correspongui al licitador.
- abonar les despeses de publicació referents a l’anunci de licitació al BOPT núm. 38 per
import de 396,22 euros.
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- dipòsit de 9.000,00 € en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació.
QUART. Advertir al licitador que de no complir aquest requeriment no procedirà
l’adjudicació al seu favor i en aquest cas l’Ajuntament ha de procedir a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.
CINQUÈ. Ordenar que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant i
notificar-ho als licitadors i a l’àrea econòmica.
SISÈ. Que realitzats els tràmits anteriors es doni compte a la Junta de Govern Local per a
resoldre al respecte.
SETÈ. Aprovar la liquidació per un import de 396,22 €, (Liquidació núm. 802760), a
càrrec de la aplicació pressupostaria 20201.93100.33900 DR, corresponent a les
despeses dels anuncis oficials amb motiu dels tràmits d’aprovació, licitació, adjudicació i
formalització del contracte.
2.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA RELACIÓ DE FACTURES.

A) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis 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 gestor del servei 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.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 07/05/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-462 emès per la Intervenció General de data
07/05/2018 amb objeccions suspensives condicionades.
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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 d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis
que conté la relació adjunta (referència OF-2018000317) per import de 74.399,34 € (IVA
inclòs), així com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

B) Vista la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis 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 gestor del servei 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.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 07/05/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-463 emès per la Intervenció General de data
07/05/2018.
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 d’Hisenda i
Activitat Econòmica, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures amb les corresponents certificacions de serveis
que conté la relació adjunta (referència OF-2018000319) per import de 75.142,57 € (IVA
inclòs), així com el seu pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General 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.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 07/05/2018 en el qual es
manifesten incidències.
Vist l’informe desfavorable núm.12-2018-465 emès per la Intervenció General de data
07/05/2018.
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 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-20180000321), per import de 91.863,65 € (IVA inclòs), així com el seu
pagament.
SEGON.- Notificar la present resolució a la Intervenció General als efectes oportuns.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS AL TERRITORI.
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4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.
A) SOL·LICITUD DE LA SRA. Y. F. V. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ENDERROC DE
L’HABITATGE SITUAT AL C. VERGE DE LA PINEDA, NÚM. 55 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. Y. F. V. de llicència municipal per l’enderroc de l’habitatge
situat al c. Verge de la Pineda, núm. 55 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte
per l’arquitecte municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 9 d’abril de 2018.
Vist l’informe de fiscalització 12-2018-473* de data 8 de maig desfavorable i vist l’informe
complementari del gestor del servei de data 9 de maig de 2018 que manifesta la seva
conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar als
efectes oportuns.
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.- Concedir a la Sra. Y. F. V. la llicència municipal d’obres 84/18 per l’enderroc
de l’habitatge situat al c. Verge de la Pineda, núm. 55 de La Pineda, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de sis mesos i acabades en el
termini de dotze mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència. Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència
que transcorreguts els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat
de la llicència. No obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de
l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
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al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
5a.- S’ha d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
6a.- 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.
7a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
8a.- 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.
9a.- Si en el moment d’acabar l’enderroc no s’ha iniciat la tramitació de cap llicència de
nova construcció en aquest solar, caldrà acreditar que s’ha adoptat les mesures de
protecció i consolidació de les mitgeres de les finques veïnes, i del tancament i
conservació del solar següents: execució d’una solera de morter amb una arqueta amb
embornal per recollir les aigües de pluja: arrebossat de les parts afectades de les
mitgeres; tancament de la finca amb una tanca d’obra que compleixi les condicions
fixades a l’art. 63 de la Normativa del PGOU i apuntalament o conservació d’elements
resistents perpendiculars a les mitgeres.
10a.- Amb el final d’obra caldrà aportar un reportatge fotogràfic del desmuntatge del
portal de pedra, així com de la seva conservació i numeració de peces, un cop efectiu
l’enderroc.
11a.- La retirada de runa s’haurà d’efectuar tal i com proposa el projecte, sense ocupació
de la via pública, ni la utilització de contenidors metàl·lics a la via pública. En cas que
puntualment sigui necessària l’ocupació de la via pública caldrà tramitar prèviament
l’autorització corresponent.
12a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
13a.- Caldrà tenir en compte les condicions generals aplicables a les obres i enderrocs
durant el període d’estiu.
14a.- Aquest informe s’emet salvat el dret de la propietat, i sense perjudici de tercers.
15a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals“ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.

9

SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 801657 de data 26.01.18, que consten en
les aplicacions pressupostaries 2018.29000.30601.15100 i 2018.32100.30601.15100 i
que es la següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa

348,81 €
174,41 €

Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
533,22 €
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

0€

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

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. M. C. Z. S. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE REFORMA DE
L’HABITATGE SITUAT AL C. DEL RACÓ, NÚM. 16 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de la Sra. M. C. Z. S. de llicència municipal de reforma de l’habitatge
situat al c. Del Racó, núm. 16 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per
l’arquitecte municipal.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de data 2 de març de 2018.
Vist l’informe de fiscalització 12-2018-471* de data 8 de maig desfavorable i vist l’informe
complementari del gestor del servei de data 9 de maig de 2018 que manifesta la seva
conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar als
efectes oportuns.
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:
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PRIMER.- Concedir a la Sra. M. C. Z. S. la llicència municipal d’obres 505/2017 per la
reforma de l’habitatge situat al c. Del Racó, núm. 16 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 trenta-sis mesos des del seu començament, a partir de la data en que ha estat
concedida la llicència. Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència
que transcorreguts els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat
de la llicència. No obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de
l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
5a.- S’ha d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor de residus de la construcció
autoritzat, i amb la documentació corresponent al final d’obra s’haurà d’aportar un
certificat del gestor relatiu als residus gestionats.
6a.- 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.
7a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
8a.- 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.
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.
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b. Els enlluïts, estucs o similars, o acabats de pintura han de ser de colors
terrosos. Abans de l’aplicació d’aquests acabats caldrà lliurar als Serveis
Tècnics Municipals una mostra dels colors a aplicar.
c. Els perímetres dels buits de façana estaran encerclats amb pedra natural.
11a.- No es podrà canalitzar cap tipus de xarxa de distribució de serveis de forma
superficial per la façana de l’edifici.
12a.- Si és necessari ocultar qualsevol tipus de cablejat grapat per façana, s’haurà
d’efectuar amb una motllura modular o un perfil integrat en façana.
13a.- No es podran instal·lar els comptadors de les companyies de gas i electricitat a la
façana. S’admet la possibilitat de fer-ho sempre i quan s’amagui la instal·lació amb una
tapa opaca harmonitzada amb la pròpia façana.
14a.- A peu d’obra hi ha d’haver sempre una còpia de la llicència concedida.
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. 772980 57 de data 14.06.17, que consten
en les aplicacions pressupostàries 30601.15100.29000 i 30601.15100.32100 i que es la
següent:
Tributs municipals
Liquidació provisional
Impost const. instal. i obres
Taxa
Tributs satisfets amb caràcter provisional i
a compte de la liquidació anterior
DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR

2.903,37 €
725,84 €
3.629,21 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 725,84 € 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 DIVERSES CERTIFICACIONS D’OBRES.
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A) CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL FERM DEL C.
MUNTANYALS AL NUCLI URBÀ DE LA PINEDA.
Atès l’acord de la Junta de Govern de data 20 de novembre de 2017, que va adjudicar el
contracte menor de la renovació del c. Muntanyals al nucli urbà de La Pineda.
Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa Tecnologia de Firmes SA en qualitat
d’adjudicatària d’aquests treballs.
Vist els informes de conformitat de la prefectura del servei de data 14 de febrer de 2018.
Vist l’informe de fiscalització 12-2018-279* de data 2 de maig de 2018, desfavorable i vist
l’informe complementari del gestor del servei de data 7 de maig de 2018 que manifesta la
seva conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar als
efectes oportuns.
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, la regidora delegada de
serveis al territori, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis al Territori, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres d’arranjament
del ferm del c. Muntanyals al nucli urbà de La Pineda, realitzades per Tecnologia de
Firmes SA amb núm. de NIF A-85.058.618, per un import de 38.480,00 € sense IVA,
8.080,80 € en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 46.560,80 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2018.30701.15320.61901 O8590, corresponent a la fase de despesa O.
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats afectats i a la Intervenció General
als efectes oportuns.

B) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚMERO 1 DE LES OBRES COMPRESES AL
PROJECTE DE RENOVACIÓ XARXA RESIDUAL, XARXA DE PLUVIALS I MILLORA
URBANA DEL CARRER JOAQUIM SERRA, AL NUCLI URBÀ DE LA PINEDA.
La Junta de Govern Local de data 6 de novembre de 2017, acorda l’adjudicació de les
obres de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de pluvials i millora
urbana del carrer Joaquim Serra, del nucli urbà de la Pineda.
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Vista la certificació núm. 1 presentada per l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA
EL SECTOR DEL AGUA, SAU, SA, amb NIF A08332975 en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de març de 2018, per la qual s’aprova la incorporació
dels romanents procedents de crèdits de l’exercici 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 28 de març de 2018.
Vist l’informe de Fiscalització 12-2018-332*, 2 de maig de 2018, desfavorable i vist
l’informe complementari del gestor del servei de 3 de maig de 2018 que manifesta la
seva conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar als
efectes oportuns.
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 del projecte de renovació de la xarxa
residual, xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Joaquim Serra, al nucli urbà de la
Pineda, realitzades per l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU, amb NIF A08332975, per un import de 10.438,99 € sense IVA i 2.192,19 €
en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 12.631,18€.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2018.3070115320.61901 del
pressupost municipal, número Operació 9219, corresponent a la fase de despesa “O”.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS
PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU, al departament de Serveis al Territori i al
d’Intervenció Municipal.

C) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚMERO 2 DE LES OBRES COMPLEMENTÀRIES PER A
LA REHABILITACIÓ INTERIOR I COBRIMENT DE LA PISTA EXTERIOR ANNEXA DEL
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE VILA-SECA.
La Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2017, acorda l’adjudicació de les obres
contingudes a la memòria d’obres complementàries per a la rehabilitació interior i
cobriment de la pista exterior annexa del pavelló municipal de Vila-seca.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa CARBONELL FIGUERAS SA en
qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs.
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Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de març de 2018 per la qual s’aprova la incorporació
dels romanents procedents de crèdits de l’exercici 2017.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 3 d’abril de 2018.
Vist l’informe de Fiscalització 12-2018-352*, 2 de maig de 2018 desfavorable i vist
l’informe complementari del gestor del servei de 3 de maig de 2018 que manifesta la
seva conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar als
efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 30 de juny de 2015, es va delegar a efectes resolutius
a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta Alcaldia
previstes al 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 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. 2, de les obres contingudes a la memòria
d’obres complementàries per a la rehabilitació interior i cobriment de la pista exterior
annexa del pavelló municipal de Vila-seca, presentada per CARBONELL FIGUERAS SA,
amb NIF A43017037 per un import de 33.966,05 € sense IVA i 7.132,87€ en concepte
d’IVA que un cop incorporat dona un total de 41.098,92 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018.30201.34200.61901, número Operació 9710, corresponent a la fase de despesa
“O”.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa CARBONELL FIGUERAS
SA, al departament de Serveis al Territori i al d’Intervenció Municipal.

D) CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚMERO 2 DE LES OBRES COMPRESES AL
PROJECTE DE RENOVACIÓ XARXA RESIDUAL, XARXA DE PLUVIALS I MILLORA
URBANA DEL CARRER JOAQUIM SERRA, AL NUCLI URBÀ DE LA PINEDA.
La Junta de Govern Local de data 6 de novembre de 2017, acorda l’adjudicació de les
obres de renovació de la xarxa de residuals, creació d’una nova xarxa de pluvials i millora
urbana del carrer Joaquim Serra, del nucli urbà de la Pineda.
Vista la certificació núm. 2 presentada per l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA
EL SECTOR DEL AGUA, SAU, SA, amb NIF A08332975 en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura del servei de 28 de febrer de 2018.
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Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de març de 2018, per la qual s’aprova la incorporació
dels romanents procedents de crèdits de l’exercici 2017.
Vist l’informe de Fiscalització 12-2018-334*, 2 de maig de 2018, desfavorable i vist
l’informe complementari del gestor del servei de 3 de maig de 2018 que manifesta la
seva conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar als
efectes oportuns.
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. 2 del projecte de renovació de la xarxa
residual, xarxa de pluvials i millora urbana del carrer Joaquim Serra, al nucli urbà de la
Pineda, realitzades per l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU, amb NIF A08332975, per un import de 24.872,53 € sense IVA i 5.223,23€
en concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 30.095,76 €.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a la partida 2018.3070115320.61901,
Núm. Operació 9220, del pressupost municipal corresponent a la fase de despesa “O”.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS
PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU, al departament de Serveis al Territori i al
d’Intervenció Municipal.

E) CERTIFICACIÓ D’OBRES-LIQUIDACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ D’UN TRAM
DE CAMÍ AL PARC DE LA TORRE D’EN DOLÇA .
La Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2017, acorda l’adjudicació de les obres
d’adequació d’un tram de camí al Parc de la Torre d’en Dolça.
Vista la certificació-liquidació presentada per l’empresa OBRES VENT I SOL 2010 SL, ,
amb NIF B55528202, en qualitat d’adjudicatària d’aquests treballs en data 22 de
desembre de 2017.
Vist l’informe de l’Enginyer Municipal de justificació de la liquidació econòmica de l’obra.
Vista la resolució de l’alcaldia de 20 de març de 2018, per la qual s’aprova la incorporació
dels romanents procedents de crèdits de l’exercici 2017.
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Vist l’Informe Fiscalització núm. 12-2018-449*, de 4 de maig de 2018 desfavorable, i vist
l’informe complementari del gestor del servei de 7 de maig de 2018 que manifesta la seva
conformitat amb les objeccions manifestades i que s’ha procedit a complimentar als
efectes oportuns.
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-liquidació d’adequació d’un tram de camí al Parc
de la Torre d’en Dolça, realitzades per l’empresa VENT I SOL 2010 SL, amb NIF
B55528202, per un import de 4.267,81€ sense IVA i 896,24€ en concepte d’IVA que un
cop incorporat dona un total de 5.164,05€.
SEGON.- Aprovar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària
50401.17100.61902 del pressupost municipal, número Operació 12242, corresponent a la
fase de despesa ”O”.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa OBRES VENT I SOL 2010,
SL, al departament de Serveis Públics i al d’Intervenció Municipal.

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

5.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT
D’UN APILADOR ELÈCTRIC PER DONAR SUPORT A L’EMMAGATZEMATGE ALS
SERVEIS LOGÍSTICS MUNICIPALS.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació menor de subministrament d’un apilador
elèctric per donar suport a l’emmagatzematge als serveis logístics municipals de
l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament es pot
conceptuar, ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb allò que disposa l’article 118 de la LCSP. Així mateix, d’acord
amb el que estableix el mateix article, en el contracte menor, la tramitació de l’expedient
només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent,
d’acord amb les normes reglamentàries, i en el cas de contracte d’obres, s’haurà d’afegir
el pressupost de les mateixes.
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Atès que l’empresari proposat compta amb la capacitat d’obrar i amb l’habilitació
professional necessària per a la dita contractació.
Atès que amb aquesta contractació no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació
de les normes generals de contractació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic, i que el contractista no ha subscrit altres contractes menors
amb prestacions equivalents en l’exercici, que globalment superin els límits establerts per
als contractes menors.
Vist l’informe de la prefectura del servei de 12 de març de 2018.
Vist l’informe favorable de fiscalització núm.12-2018-468*emès per la Intervenció General
en data 8 de maig 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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del contracte de
subministrament d’un apilador elèctric per donar suport a l’emmagatzematge als serveis
logístics municipals i per tant, aprovar la despesa de 11.495,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018.50401.15320.62300 AD12367 del pressupost municipal.
SEGON.- Adjudicar a Tallers Miquel SL amb NIF/CIF B-25.212.010, el contracte menor
de subministrament d’un apilador elèctric per donar suport a l’emmagatzematge pels
serveis logístics municipals, per un import de 9.500,00 €, més 1.995,00 € en concepte del
21% d’IVA, la qual cosa fa un total de 11.495,00 € (IVA inclòs).
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

5.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT
DE CADIRES PELS SERVEIS LOGÍSTICS MUNICIPALS.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació menor de subministrament de cadires pels
serveis logístics municipals de l’Ajuntament de Vila-seca.
Atès que per les seves característiques, aquest contracte de subministrament es pot
conceptuar, ser tramitat i adjudicat pel procediment de contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb allò que disposa l’article 118 de la LCSP. Així mateix, d’acord
amb el que estableix el mateix article, en el contracte menor, la tramitació de l’expedient
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només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent,
d’acord amb les normes reglamentàries, i en el cas de contracte d’obres, s’haurà d’afegir
el pressupost de les mateixes.
Atès que l’empresari proposat compta amb la capacitat d’obrar i amb l’habilitació
professional necessària per a la dita contractació.
Atès que amb aquesta contractació no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació
de les normes generals de contractació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic, i que el contractista no ha subscrit altres contractes menors
amb prestacions equivalents en l’exercici, que globalment superin els límits establerts per
als contractes menors.
Vist l’informe de la prefectura del servei de 12 de març de 2018.
Vist l’informe de fiscalització favorable núm. 12-2018-467* emès per la Intervenció
General en data 8 de maig 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
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació menor per a l’adjudicació del contracte de
subministrament de 400 ut. de cadires pels serveis logístics municipals i per tant, aprovar
la despesa de 13.910,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018.50401.15320.63300 AD- 12364 del pressupost municipal.
SEGON.- Adjudicar a Ferreteria Temsa SL amb NIF/CIF B-43.437.383, el contracte
menor de subministrament de 400 ut de cadires pels serveis logístics municipals, per un
import de 11.496,00 €, més 2.414,16 € en concepte del 21% d’IVA, la qual cosa fa un
total de 13.910,00 € (IVA inclòs).
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Intervenció Municipal.

5.3
APROVACIÓ, SI ESCAU, D’INGRESSOS PER LES FACTURES EMESES
CORRESPONENTS ALS MESOS D’OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2017,
RELATIVES A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS.

FACTURES EMESES A ECOEMBES:
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El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 28/10/2013) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes
España SA (ECOEMBES), pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les
quantitats econòmiques que ECOEMBES transferirà als Ens Locals per tal de
compensar-los econòmicament per la diferència de cost entre el sistema ordinari de
recollida i transport dels residus (recollida de totes les fraccions en un únic contenidor), i
el sistema de gestió que suposa la recollida selectiva del paper-cartró i d’envasos
lleugers, i el corresponent transport a les plantes de gestió final assignades
(GRIÑÓ ECOLÒGIC, SA pels envasos lleugers, i SAICA NATUR, SL pel paper i cartró).
FACTURES EMESES A SAICA NATUR, SL:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de
2010, es troba adherit al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i
l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya, amb l’objecte
d’obtenir un marc estable per a la venta del paper i cartró recollit selectivament, i que
en el cas de Vila-seca és portat a la planta recuperadora de SAICA NATUR, SL, per
determinació del conveni amb ECOEMBES.
Així mateix, per Acord de la Junta de Govern Local de 27 de juny de 2016, s’ha adjudicat
el contracte del servei de transport, gestió i tractament dels residus de la deixalleria a
SAICA NATUR, SL. En el marc d’aquest contracte, es procedeix a emetre factura a
aquesta empresa per la recollida segregada dels residus valoritzables de ferralla i
metalls, olis vegetals i olis minerals usats.
FACTURES EMESES A ECOVIDRIO:
El conveni vigent d’adhesió de l’Ajuntament de Vila-seca (Acord JGL 25/06/2014) al
Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i ECOVIDRIO,
SA, pel període 2013-2018, estableix, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques
que ECOVIDRIO transferirà als Ens Locals per tal de compensar-los econòmicament per
la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida i transport dels residus i el
sistema de gestió que suposa la recollida selectiva dels envasos de vidre i el
corresponent transport a les planta de gestió final assignada (Recuperadora de
Vidrio de Barcelona, SA).

FACTURES EMESES A ECOASIMELEC, ECOLEC, ECOTIC, ECO-RAEE’S I ERP
ESPAÑA:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 3 de desembre de
2012, es troba adherit al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), per al període 2013-2017, i d’aquest conveni
se’n desprèn, en els seus Annexos, les quantitats econòmiques que les entitats gestores
dels SIG d’aparells elèctrics i electrònics (ECOLEC, ECOTIC i ERP ESPAÑA) transferiran
als Ens Locals pels costos addicionals que els comporta recollir selectivament i
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emmagatzemar els RAEE a les deixalleries i que correspon sufragar als productors
d’aparells elèctrics i electrònics.

FACTURES EMESES A FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE
PILAS (ECOPILAS) I EUROPEAN RECYCLING PLATFORM ESPAÑA, SLU:
L’Ajuntament de Vila-seca, per Acord de la Junta de Govern Local de 30 de maig de
2011, es troba adherit al Conveni Marc signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i
les Entitats Gestores dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) de residus de piles i
d’acumuladors, amb l’objectiu de garantir el compliment del Reial Decret 106/2008, d’1
de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. En base a
aquest Conveni, l’Ajuntament presta el servei de recollida i d’emmagatzematge temporal
dels residus de piles i d’acumuladors, i rep per fer-ho la compensació econòmica
establerta a l’Annex IV de l’esmentat Conveni.
Vist l’informe de conformitat de la prefectura de data 23 de febrer de 2018.
Vist l’informe de conformitat núm. 12-2018-440* de la Intervenció General de data 2 de
maig 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’art. 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de
2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
Generals i Seguretat Pública, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
PRIMER. Aprovar la relació de factures detallades a l’Annex I, on hi consten tots els NIF
de tercers, per un import total de 52.536,80€ de base imposable, més 3.644,34€ en
concepte del 10% d’IVA (excepte en els casos de comercialització del paper-cartró i
ferralla, que estan exempts, i de l’oli mineral i vegetal i l’adquisició de contenidors,
subjectes a un 21%), fent un total net de 56.181,14€, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 50402.16220.34901, fase de l’ingrés: DR amb núm. de relació
201800000293.
SEGON. Donar trasllat de l’acord als interessats i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de Vila-seca.
6è.- ASSUMPTES DE SERVEIS A LES PERSONES.
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6.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’AMPLIAR LA DESPESA CORRESPONENT A LA
LUDOTECA TOT JOC FINS A LA FINALITZACIÓ DE 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.
Atès que s'han produït imprevistos de força major a l'haver-se de substituir una baixa
laboral.
Ateses les previsions de despeses, l'informe tècnic d’ampliació de la despesa 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 20 d’abril de 2018.
Vist l’informe de fiscalització núm. 12-2018-444, de data 3 de maig de 2018, emès
desfavorablement amb objeccions no suspensives, i, vist l’informe complementari del
gestor del servei de data 4 de maig de 2018, que manifesta la seva conformitat amb les
observacions efectuades per part de la Intervenció, s’ha procedit a complimentar
cadascuna de les incidències condicionades.
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 l’ampliació de la despesa corresponent a les activitats de la Ludoteca
Tot Joc, per a poder fer front a les despeses de les activitats programades fins a finalitzar
l'exercici 2018.
SEGON. Aprovar una despesa màxima per un import de 7.138,35 euros IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 40701 23100 22606 i operació núm. A 201800012069, per a la
realització de les activitats de la Ludoteca municipal Tot Joc.
TERCER. Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal de Fons als efectes oportuns.

6.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL.LICITUDS DE BONIFICACIÓ DE LES NOVES
TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL, CURS 2017/2018.
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Vistes les diferents sol·licituds presentades pels pares dels infants usuaris de la llar d’infants
municipals per obtenir bonificacions pels serveis d’escolarització, menjador i hora d’acollida
durant el curs escolar 2017-2018.
Vist l’annex 8 de l’Ordenança reguladora de preus públics, “tarifes pel servei de llars
municipals d’infants” i concretament allò que s’especifica a l’article 3, tarifes i bonificacions
Vist l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques en què es determina que pugui ser validat l’acte administratiu
mitjançant l’òrgan competent.
Vist l’informe de conformitat del gestor del servei de l’àrea de data 11 d’abril de 2018.
Vist l’informe desfavorable amb objeccions no suspensives núm. 12-2018-438 de data 2
de maig de 2018 emès per la Intervenció General.
Vist l’informe complementari del servei data 4 de maig de 2018 i que manifesta la seva
conformitat amb la incidència manifestada per la Intervenció i que s’ha procedit a
complimentar-la als efectes oportuns.
En virtut del decret de l’Alcaldia de 22 de juny de 2015, es van delegar a efectes
resolutius a la Junta de Govern Local les atribucions delegables assignades a aquesta
Alcaldia previstes a l’article 21.1 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985,
de 2 d’abril, i les seves modificacions, així com a l’article 53.1 del Text Refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, llevat d’aquelles competències que dites lleis
assenyalen com a indelegables, i vista la proposta formulada per la Regidoria de Serveis
al Territori i Ensenyament, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que
segueix:
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL FARTETS
PRIMER. Aprovar les següents sol·licituds per obtenir bonificacions en l’escolarització dels
seus fills a la llar d’infants municipal Fartets durant el curs escolar 2017-2018 (d’abril a agost
de 2018).
L’empresa adjudicatària de la gestió de la llar d’infants municipal Fartets és l’ACLUCA SCCL
amb NIF F43423722.
Infant: A. D. G.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 40 %, 68 €/mes
Aportació família, 102 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 40 %, 56 €/mes
Aportació família, 84 €/mes
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Total mensual bonificació:124 €
Infant: A. F.
Escolarització, 170 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 17 €/mes
Aportació família, 153 €/mes
Menjador, 140 €/mes
Aportació Ajuntament 10 %, 14 €/mes
Aportació família, 126 €/mes
Acolliment 2 hores, 40 €/mes
Aportació Ajuntament 5 %, 2 €/mes
Aportació família, 38 €/mes
Total mensual bonificació:33 €
SEGON. Validar la despesa de les bonificacions a favor de la concessionària de la gestió del
servei de la llar d’infants municipal Fartets, per un import de 785 euros per al període de
l’abril a l’agost de 2018.
157 euros mensuals x 5 mesos (de l’abril a l’agost de 2018) =785 euros
La bonificació de les mensualitats vençudes i pagades que es proposa validar són a favor
de l’adjudicatari de la gestió de la llar d’infants municipal Fartets, que és L’ACLUCA SCCL
amb NIF F43423722.
L’aprovació de la despesa de 785 euros s’efectua a càrrec de la partida 40101 32300
22799 del vigent pressupost municipal. Operació 201800011999.
Les dades del tercer a favor del qual s’aprova la despesa és L’ACLUCA SCCL amb NIF
F43423722.
TERCER. Denegar la sol·licitud de bonificació per la llar d’infants municipal Les
Vimeteres de l’alumna M. H. T. perquè la unitat familiar supera els ingressos establerts a
l’annex 8 de l’Ordenança reguladora dels preus públics a les tarifes pel servei de les llars
d’infants municipals.
L’ adjudicatària de la gestió és la UTE UTE S. G., M. R. I S. P.
QUART. Notificar aquest acord a l’ACLUCA SCCL, adjudicatària de la gestió de la llar
d’infants municipal Fartets. Així mateix, notificar a la UTE S. G., M. R. I S. P., adjudicatària
de la gestió de la llar d’infants municipal Les Vimeteres, notificar a les persones interessades
i a la Intervenció Municipal de Fons.
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7è.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

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

No n’hi ha.

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

El secretari general,

el president,

Adolf Barceló Barceló

F. Xavier Farriol Roigés
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